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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15-ti dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
[jedná se o rozhodnutí v navazujícím řízení ve smyslu § 3 písm. g) bod 1. zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů]
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) jako
příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění platném a účinném do
31.12.2020 (dále jen „zákon č. 416/2009 Sb.“), ve spojení s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení ve smyslu § 9b zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), v územním řízení podle § 84 až
§ 90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 27.12.2019
podala Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím
zplnomocněného zástupce, obchodní společnosti SUDOP BRNO spol. s r.o., IČ 44960417, Kounicova 688/26,
611 36 Brno (dále jen „žadatel“).
KrÚ na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),

rozhodnutí o umístění stavby
Boskovická spojka

1

(dále jen „záměr“ nebo též jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 489
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 525/1 (zahrada), parc.č. 532 (ostatní plocha), parc.č. 542 (ostatní
plocha), parc.č. 782 (ostatní plocha), parc.č. 785/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 785/36 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc.č. 785/42 (ostatní plocha), parc.č. 785/43 (ostatní plocha), parc.č. 785/70 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc.č. 785/73 (zahrada), parc.č. 785/80 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 785/82
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 785/87 (ostatní plocha), parc.č. 785/88 (ostatní plocha), parc.č. 785/138
(ostatní plocha), parc.č. 785/145 (orná půda), parc.č. 785/146 (orná půda), parc.č. 788/22 (ostatní plocha),
parc.č. 788/219 (ostatní plocha), parc.č. 788/290 (ostatní plocha), parc.č. 788/339, parc.č. 788/352,
parc.č. 788/359, parc.č. 788/360, parc.č. 788/370, parc.č. 788/371, parc.č. 824/13 (zahrada), parc.č. 2800
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2801 (ostatní plocha), parc.č. 2853 (orná půda), parc.č. 2854 (orná
půda), parc.č. 2883/3 (orná půda), parc.č. 2885/2 (ostatní plocha), parc.č. 2886/2 (zahrada), parc.č. 2892/2
(ostatní plocha), parc.č. 2904/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2905/1 (ostatní plocha), parc.č. 2908/2
(ostatní plocha), parc.č. 2908/11 (ostatní plocha), parc.č. 2908/17 (ostatní plocha), parc.č. 2908/21 (ostatní
plocha), parc.č. 2908/29 (ostatní plocha), parc.č. 2908/30 (ostatní plocha), parc.č. 2913/1 (ostatní plocha),
parc.č. 2913/3 (ostatní plocha), parc.č. 2913/10 (ostatní plocha), parc.č. 3577/2 (orná půda), parc.č. 3577/3
(orná půda), parc.č. 3598 (orná půda), parc.č. 3601 (orná půda), parc.č. 3609/1 (zahrada), parc.č. 3639/1
(orná půda), parc.č. 3639/2 (orná půda), parc.č. 3639/4 (orná půda), parc.č. 3639/5 (orná půda),
parc.č. 3639/6 (orná půda), parc.č. 3639/7 (orná půda), parc.č. 3639/8 (orná půda), parc.č. 3639/9 (orná
půda), parc.č. 3639/10 (orná půda), parc.č. 3639/11 (orná půda), parc.č. 3639/12 (orná půda),
parc.č. 3639/13 (orná půda), parc.č. 3639/14 (orná půda), parc.č. 3639/15 (orná půda), parc.č. 3639/16 (orná
půda), parc.č. 3639/17 (orná půda), parc.č. 3639/18 (orná půda), parc.č. 3639/19 (orná půda),
parc.č. 3639/20 (orná půda), parc.č. 3639/21 (orná půda), parc.č. 3639/22 (orná půda), parc.č. 3639/23 (orná
půda), parc.č. 3639/24 (orná půda), parc.č. 3639/25 (orná půda), parc.č. 3639/26 (orná půda),
parc.č. 3639/27 (orná půda), parc.č. 3639/28 (orná půda), parc.č. 3639/29 (orná půda), parc.č. 3639/30 (orná
půda), parc.č. 3639/31 (orná půda), parc.č. 3639/32 (orná půda), parc.č. 3639/33 (orná půda),
parc.č. 3639/34 (orná půda), parc.č. 3639/35 (orná půda), parc.č. 3639/36 (orná půda), parc.č. 3639/37 (orná
půda), parc.č. 3639/38 (orná půda), parc.č. 3639/39 (orná půda), parc.č. 3639/40 (orná půda),
parc.č. 3639/41 (orná půda), parc.č. 3639/42 (orná půda), parc.č. 3640/1 (orná půda), parc.č. 3640/2 (ostatní
plocha), parc.č. 3640/3 (ostatní plocha), parc.č. 3640/14 (ostatní plocha), parc.č. 3640/18 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc.č. 3640/22 (ostatní plocha), parc.č. 3640/24 (orná půda), parc.č. 3640/62 (orná půda),
parc.č. 3640/63 (orná půda), parc.č. 3640/69 (ostatní plocha), parc.č. 3640/70 (ostatní plocha),
parc.č. 3640/80 (orná půda), parc.č. 3640/86 (ostatní plocha), parc.č. 3640/113 (ostatní plocha),
parc.č. 3640/121, parc.č. 3640/122, parc.č. 3675/1 (orná půda), parc.č. 3675/2 (orná půda), parc.č. 3679
(orná půda), parc.č. 3687/2 (zahrada), parc.č. 3706 (orná půda), parc.č. 3715/1 (orná půda), parc.č. 3715/2
(orná půda), parc.č. 3715/10 (orná půda), parc.č. 3715/11 (orná půda), parc.č. 3715/15 (ostatní plocha),
parc.č. 3715/16 (orná půda), parc.č. 3715/23 (orná půda), parc.č. 3799 (trvalý travní porost), parc.č. 3801/1
(orná půda), parc.č. 3802 (orná půda), parc.č. 3811/1 (orná půda), parc.č. 3811/2 (ostatní plocha),
parc.č. 3819/13 (orná půda), parc.č. 3819/14 (orná půda), parc.č. 3819/16 (orná půda), parc.č. 3819/17 (orná
půda), parc.č. 3819/18 (orná půda), parc.č. 3819/19 (orná půda), parc.č. 3819/21 (orná půda),
parc.č. 3819/22 (orná půda), parc.č. 3819/23 (orná půda), parc.č. 3819/25 (orná půda), parc.č. 3819/26 (orná
půda), parc.č. 3819/29 (orná půda), parc.č. 3905 (trvalý travní porost), parc.č. 3919 (ostatní plocha),
parc.č. 3920 (trvalý travní porost), parc.č. 3921/1 (trvalý travní porost), parc.č. 3924/1 (orná půda),
parc.č. 3924/2 (orná půda), parc.č. 3924/3 (orná půda), parc.č. 3925 (trvalý travní porost), parc.č. 3927
(trvalý travní porost), parc.č. 3930/1 (orná půda), parc.č. 3930/4 (orná půda), parc.č. 3930/5 (orná půda),
parc.č. 3930/6 (orná půda), parc.č. 3930/7 (orná půda), parc.č. 3933/2 (trvalý travní porost), parc.č. 4944/68
(orná půda), parc.č. 4944/70 (orná půda), parc.č. 4944/71 (orná půda), parc.č. 4944/72 (orná půda),
parc.č. 4944/73 (orná půda), parc.č. 4944/74 (orná půda), parc.č. 4944/75 (orná půda), parc.č. 4944/76 (orná
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půda), parc.č. 4944/77 (orná půda), parc.č. 4944/78 (orná půda), parc.č. 4944/79 (orná půda),
parc.č. 4944/80 (orná půda), parc.č. 4944/81 (orná půda), parc.č. 4944/82 (orná půda), parc.č. 5740/163
(orná půda), parc.č. 5740/175 (orná půda), parc.č. 5740/178 (orná půda), parc.č. 5740/185 (orná půda),
parc.č. 5740/188 (orná půda), parc.č. 5834/22 (orná půda), parc.č. 5834/23 (trvalý travní porost),
parc.č. 5975/18 (trvalý travní porost), parc.č. 5975/20 (trvalý travní porost), parc.č. 5975/23 (trvalý travní
porost), parc.č. 5975/24 (trvalý travní porost), parc.č. 5975/27 (trvalý travní porost), parc.č. 5975/77 (orná
půda), parc.č. 5975/82 (orná půda), parc.č. 5975/85 (orná půda), parc.č. 5975/86 (orná půda),
parc.č. 5975/88 (orná půda), parc.č. 5975/90 (orná půda), parc.č. 5975/91 (orná půda), parc.č. 5975/94 (orná
půda), parc.č. 5975/102 (orná půda), parc.č. 6101/1 (orná půda), parc.č. 6101/30 (orná půda),
parc.č. 6101/31 (orná půda), parc.č. 6101/32 (orná půda), parc.č. 6101/33 (orná půda), parc.č. 6101/34 (orná
půda), parc.č. 6101/35 (orná půda), parc.č. 6101/36 (orná půda), parc.č. 6101/37 (orná půda),
parc.č. 6101/38 (orná půda), parc.č. 6101/39 (orná půda), parc.č. 6101/40 (orná půda), parc.č. 6101/41 (orná
půda), parc.č. 6101/42 (orná půda), parc.č. 6101/43 (orná půda), parc.č. 6101/44 (orná půda),
parc.č. 6101/45 (orná půda), parc.č. 6101/46 (orná půda), parc.č. 6101/47 (orná půda), parc.č. 6101/48 (orná
půda), parc.č. 6101/49 (orná půda), parc.č. 6260/2 (orná půda), parc.č. 6260/4 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 6260/9 (orná půda), parc.č. 6260/11 (orná půda), parc.č. 6918/1 (ostatní plocha), parc.č. 6918/2
(ostatní plocha), parc.č. 6919/1 (ostatní plocha), parc.č. 6919/2 (ostatní plocha), parc.č. 6919/3 (ostatní
plocha), parc.č. 6919/4 (ostatní plocha), parc.č. 6919/5 (ostatní plocha), parc.č. 6924/1 (ostatní plocha),
parc.č. 6926/1 (ostatní plocha), parc.č. 6926/2 (ostatní plocha), parc.č. 6935/1 (ostatní plocha),
parc.č. 6935/3 (ostatní plocha), parc.č. 7035/1 (ostatní plocha), parc.č. 7035/2 (ostatní plocha),
parc.č. 7035/3 (ostatní plocha), parc.č. 7035/4 (ostatní plocha), parc.č. 7036/1 (ostatní plocha),
parc.č.7036/2 (ostatní plocha), parc.č. 7038/1 (ostatní plocha), parc.č. 7039/3 (ostatní plocha),
parc.č. 7049/10 (ostatní plocha), parc.č. 7049/17 (ostatní plocha), parc.č. 7050/1 (ostatní plocha),
parc.č. 7054 (ostatní plocha), parc.č. 7056/1 (ostatní plocha), parc.č. 7056/2 (ostatní plocha), parc.č. 7057
(ostatní plocha), parc.č. 7058/1 (ostatní plocha), parc.č. 7058/4 (ostatní plocha), parc.č. 7058/8 (ostatní
plocha), parc.č. 7058/9 (ostatní plocha), parc.č. 7058/13 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 7058/16
(ostatní plocha), parc.č. 7058/17 (ostatní plocha), parc.č. 7058/18 (ostatní plocha), parc.č. 7058/19 (ostatní
plocha), parc.č. 7062 (ostatní plocha), parc.č. 7109/1 (ostatní plocha), parc.č. 7109/2 (ostatní plocha),
parc.č. 7146/4 (ostatní plocha), parc.č. 7146/6 (ostatní plocha), parc.č. 7146/7 (ostatní plocha),
parc.č. 7147/2 (ostatní plocha), parc.č. 7147/21 (ostatní plocha), parc.č. 7152/1 (ostatní plocha),
parc.č. 7158/1 (ostatní plocha), parc.č. 7176 (ostatní plocha), parc.č. 7177 (ostatní plocha), parc.č. 7178
(ostatní plocha), parc.č. 7179/1 (ostatní plocha), parc.č. 7179/2 (ostatní plocha), parc.č. 7179/3 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc.č. 7180/1 (ostatní plocha), parc.č. 7180/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 7181
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 7183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 7186 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc.č. 7188/1 (ostatní plocha), parc.č. 7188/2 (ostatní plocha), parc.č. 7188/3 (ostatní plocha),
parc.č. 7189 (ostatní plocha) v k.ú. Boskovice;
parc.č. 457 (ostatní plocha), parc.č. 459 (ostatní plocha), parc.č. 462/1 (orná půda), parc.č. 463/1 (trvalý
travní porost), parc.č. 463/2 (trvalý travní porost), parc.č. 464 (ostatní plocha), parc.č. 466 (orná půda),
parc.č. 469/3 (ostatní plocha), parc.č. 856/3 (ostatní plocha) v k.ú. Mladkov u Boskovic;
parc.č. 1057/4 (vodní plocha), parc.č. 1058/2 (trvalý travní porost), parc.č. 1058/3 (ostatní plocha),
parc.č. 1093 (trvalý travní porost), parc.č. 1098/1 (orná půda), parc.č. 1098/8 (orná půda), parc.č. 1098/9
(orná půda), parc.č. 1101 (ostatní plocha), parc.č. 1119 (ostatní plocha), parc.č. 1120 (orná půda),
parc.č. 1132 (orná půda), parc.č. 1152/3 (orná půda), parc.č. 3514/2 (ostatní plocha), parc.č. 3515/1 (ostatní
plocha), parc.č. 6000 (ostatní plocha), parc.č. 6001 (ostatní plocha), parc.č. 6035 (ostatní plocha),
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parc.č. 6042 (ostatní plocha), parc.č. 6070 (ostatní plocha), parc.č. 6739 (ostatní plocha), parc.č. 7535 (trvalý
travní porost), parc.č. 7602 (trvalý travní porost) v k.ú. Doubravice nad Svitavou;
parc.č. 211/1 (ostatní plocha), parc.č. 211/2 (ostatní plocha), parc.č. 211/3 (ostatní plocha), parc.č. 522/1
(ostatní plocha), parc.č. 529/1 (vodní plocha), parc.č. 552 (ostatní plocha) v k.ú. Klemov;
st. p. 408 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 442 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 443 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc.č. 56/4 (zahrada), parc.č. 1569/1 (zahrada), parc.č. 1605/3 (zahrada), parc.č. 1606/3
(zahrada), parc.č. 2757/1 (ostatní plocha), parc.č. 2897 (ostatní plocha), parc.č. 2898 (ostatní plocha),
parc.č. 2899 (ostatní plocha), parc.č. 2900 (ostatní plocha), parc.č. 2901 (ostatní plocha), parc.č. 3660/2
(ostatní plocha), parc.č. 3661/5 (zahrada), parc.č. 3693 (zahrada), parc.č. 3694 (zahrada), parc.č. 3695
(zahrada), parc.č. 3696 (zahrada), parc.č. 3697 (orná půda), parc.č. 3698 (zahrada), parc.č. 3699 (orná půda),
parc.č. 3700 (zahrada), parc.č. 3701 (zahrada), parc.č. 3702 (zahrada), parc.č. 3703 (zahrada), parc.č. 3704
(trvalý travní porost), parc.č. 3815/1 (ostatní plocha), parc.č. 3816 (ostatní plocha), parc.č. 3818 (ostatní
plocha), parc.č. 3853 (ostatní plocha), parc.č. 4474 (orná půda), parc.č. 4532 (orná půda), parc.č. 4550
(ostatní plocha), parc.č. 4551 (ostatní plocha), parc.č. 5100 (ostatní plocha), parc.č. 5101 (ostatní plocha),
parc.č. 5102 (ostatní plocha), parc.č. 5132 (ostatní plocha) v k.ú. Knínice u Boskovic;
parc.č. 109/2 (ostatní plocha), parc.č. 109/11 (ostatní plocha), parc.č. 109/12 (ostatní plocha), parc.č. 109/82
(ostatní plocha), parc.č. 110/2 (ostatní plocha), parc.č. 110/5 (ostatní plocha), parc.č. 111/1 (vodní plocha),
parc.č. 111/35 (vodní plocha), parc.č. 111/40 (vodní plocha), parc.č. 111/45 (vodní plocha), parc.č. 111/47
(vodní plocha), parc.č. 111/52 (vodní plocha), parc.č. 111/67 (vodní plocha), parc.č. 111/68 (vodní plocha),
parc.č. 111/76 (vodní plocha), parc.č. 143/2 (ostatní plocha), parc.č. 143/3 (ostatní plocha), parc.č. 143/6
(ostatní plocha), parc.č. 143/7 (ostatní plocha), parc.č. 143/8 (ostatní plocha), parc.č. 143/9 (ostatní plocha),
parc.č. 212/1 (ostatní plocha), parc.č. 212/2 (ostatní plocha), parc.č. 212/3 (ostatní plocha), parc.č. 212/4
(ostatní plocha), parc.č. 212/5 (ostatní plocha), parc.č. 212/6 (ostatní plocha), parc.č. 212/14 (ostatní
plocha), parc.č. 302/12 (orná půda), parc.č. 302/13 (orná půda), parc.č. 302/14 (orná půda), parc.č. 302/15
(orná půda), parc.č. 302/16 (orná půda), parc.č. 302/18 (orná půda), parc.č. 302/19 (orná půda),
parc.č. 302/20 (orná půda), parc.č. 302/21 (orná půda), parc.č. 302/22 (orná půda), parc.č. 302/23 (orná
půda), parc.č. 302/24 (orná půda), parc.č. 302/25 (orná půda), parc.č. 302/26 (orná půda), parc.č. 302/27
(orná půda), parc.č. 302/28 (orná půda), parc.č. 302/29 (orná půda), parc.č. 302/30 (orná půda),
parc.č. 302/32 (orná půda), parc.č. 302/33 (orná půda), parc.č. 302/35 (orná půda), parc.č. 302/37 (orná
půda), parc.č. 302/38 (orná půda), parc.č. 302/39 (orná půda), parc.č. 302/40 (orná půda), parc.č. 302/42
(orná půda), parc.č. 303/1 (ostatní plocha), parc.č. 304/3 (zahrada), parc.č. 305 (trvalý travní porost),
parc.č. 314/1 (lesní pozemek), parc.č. 314/2 (lesní pozemek), parc.č. 314/4 (lesní pozemek), parc.č. 316/1
(vodní plocha), parc.č. 316/2 (ostatní plocha), parc.č. 316/3 (vodní plocha), parc.č. 316/4 (ostatní plocha),
parc.č. 316/5 (vodní plocha), parc.č. 316/6 (ostatní plocha), parc.č. 316/13 (ostatní plocha), parc.č. 316/18
(vodní plocha), parc.č. 316/19 (vodní plocha), parc.č. 316/39 (vodní plocha), parc.č. 316/40 (vodní plocha),
parc.č. 316/41 (vodní plocha), parc.č. 316/42 (vodní plocha), parc.č. 316/43 (vodní plocha), parc.č. 316/44
(vodní plocha), parc.č. 316/45 (vodní plocha), parc.č. 316/50 (vodní plocha), parc.č. 316/53 (vodní plocha),
parc.č. 316/57 (vodní plocha), parc.č. 316/59 (vodní plocha), parc.č. 316/61 (vodní plocha), parc.č. 316/62
(vodní plocha), parc.č. 316/64 (vodní plocha), parc.č. 316/67 (vodní plocha), parc.č. 319/97 (lesní pozemek),
parc.č. 415/2 (trvalý travní porost), parc.č. 429 (trvalý travní porost), parc.č. 442/3 (trvalý travní porost),
parc.č. 442/4 (trvalý travní porost), parc.č. 442/5 (trvalý travní porost), parc.č. 442/7 (trvalý travní porost),
parc.č. 442/9 (trvalý travní porost), parc.č. 442/10 (trvalý travní porost), parc.č. 442/11 (trvalý travní porost),
parc.č. 442/13 (trvalý travní porost), parc.č. 442/14 (trvalý travní porost), parc.č. 442/16 (trvalý travní
porost), parc.č. 442/18 (trvalý travní porost), parc.č. 442/20 (trvalý travní porost), parc.č. 442/21 (trvalý
travní porost), parc.č. 442/22 (trvalý travní porost), parc.č. 442/30 (trvalý travní porost), parc.č. 442/33
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(trvalý travní porost), parc.č. 442/34 (trvalý travní porost), parc.č. 442/36 (trvalý travní porost),
parc.č. 442/38 (trvalý travní porost), parc.č. 442/43 (trvalý travní porost), parc.č. 442/46 (trvalý travní
porost), parc.č. 444/1 (ostatní plocha), parc.č. 444/2 (ostatní plocha), parc.č. 444/3 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc.č. 444/4 (ostatní plocha), parc.č. 444/8 (ostatní plocha), parc.č. 444/10 (ostatní plocha),
parc.č. 444/11 (ostatní plocha), parc.č. 444/12 (ostatní plocha), parc.č. 444/18 (ostatní plocha),
parc.č. 444/21 (ostatní plocha), parc.č. 444/23 (ostatní plocha), parc.č. 444/26 (ostatní plocha),
parc.č. 444/27 (ostatní plocha), parc.č. 444/31 (ostatní plocha), parc.č. 444/33 (ostatní plocha),
parc.č. 444/34 (ostatní plocha), parc.č. 444/35 (ostatní plocha), parc.č. 444/36 (ostatní plocha),
parc.č. 444/37 (ostatní plocha), parc.č. 444/38 (ostatní plocha), parc.č. 444/39 (ostatní plocha),
parc.č. 444/40 (ostatní plocha), parc.č. 444/41 (ostatní plocha), parc.č. 444/42 (ostatní plocha),
parc.č. 444/43 (ostatní plocha), parc.č. 444/44 (ostatní plocha), parc.č. 444/45 (ostatní plocha),
parc.č. 444/46 (ostatní plocha), parc.č. 444/47 (ostatní plocha), parc.č. 444/48 (ostatní plocha),
parc.č. 444/49 (ostatní plocha), parc.č. 444/50 (ostatní plocha), parc.č. 444/51 (ostatní plocha),
parc.č. 444/52 (ostatní plocha), parc.č. 444/53 (ostatní plocha), parc.č. 444/54 (ostatní plocha),
parc.č. 444/55 (ostatní plocha), parc.č. 444/56 (ostatní plocha), parc.č. 444/57 (ostatní plocha),
parc.č. 444/58 (ostatní plocha), parc.č. 444/59 (ostatní plocha), parc.č. 444/60 (ostatní plocha),
parc.č. 444/61 (ostatní plocha), parc.č. 444/62 (ostatní plocha), parc.č. 444/63 (ostatní plocha),
parc.č. 444/64 (ostatní plocha), parc.č. 444/66 (ostatní plocha), parc.č. 444/68 (ostatní plocha),
parc.č. 444/69 (ostatní plocha), parc.č. 444/70 (ostatní plocha), parc.č. 444/71 (ostatní plocha),
parc.č. 444/72 (ostatní plocha), parc.č. 444/73 (ostatní plocha), parc.č. 444/74 (ostatní plocha),
parc.č. 444/75 (ostatní plocha), parc.č. 444/76 (ostatní plocha), parc.č. 444/77 (ostatní plocha),
parc.č. 444/78 (ostatní plocha), parc.č. 444/79 (ostatní plocha), parc.č. 444/91 (ostatní plocha),
parc.č. 444/92 (ostatní plocha), parc.č. 444/94 (ostatní plocha), parc.č. 444/96 (ostatní plocha),
parc.č. 444/107 (ostatní plocha), parc.č. 444/108 (ostatní plocha), parc.č. 444/109 (ostatní plocha),
parc.č. 444/111 (ostatní plocha), parc.č. 444/112 (ostatní plocha), parc.č. 444/113 (ostatní plocha),
parc.č. 444/115 (ostatní plocha), parc.č. 444/123 (ostatní plocha), parc.č. 444/126 (ostatní plocha),
parc.č. 444/127 (ostatní plocha), parc.č. 452/1 (lesní pozemek), parc.č. 452/2 (zahrada), parc.č. 452/8 (lesní
pozemek), parc.č. 452/9 (lesní pozemek), parc.č. 452/21 (zahrada), parc.č. 455/2 (vodní plocha),
parc.č. 455/3 (vodní plocha), parc.č. 455/4 (vodní plocha), parc.č. 455/5 (vodní plocha), parc.č. 455/6 (vodní
plocha), parc.č. 455/7 (vodní plocha), parc.č. 455/8 (vodní plocha), parc.č. 455/18 (vodní plocha),
parc.č. 457/1 (trvalý travní porost), parc.č. 457/5 (trvalý travní porost), parc.č. 460/15 (orná půda),
parc.č. 460/16 (orná půda), parc.č. 460/17 (orná půda), parc.č. 462/2 (ostatní plocha), parc.č. 462/3 (ostatní
plocha), parc.č. 462/4 (ostatní plocha), parc.č. 462/5 (ostatní plocha), parc.č. 463/1 (ostatní plocha),
parc.č. 463/3 (ostatní plocha), parc.č. 478/1 (trvalý travní porost), parc.č. 478/2 (trvalý travní porost),
parc.č. 480/1 (trvalý travní porost), parc.č. 481/3 (vodní plocha), parc.č. 481/4 (vodní plocha), parc.č. 481/5
(vodní plocha), parc.č. 481/18 (vodní plocha), parc.č. 481/19 (vodní plocha), parc.č. 481/20 (vodní plocha),
parc.č. 481/21 (vodní plocha), parc.č. 481/22 (vodní plocha), parc.č. 481/30 (vodní plocha), parc.č. 482/15
(ostatní plocha), parc.č. 482/19 (ostatní plocha), parc.č. 482/20 (ostatní plocha), parc.č. 482/21 (ostatní
plocha), parc.č. 482/22 (ostatní plocha), parc.č. 482/62 (ostatní plocha), parc.č. 483/1 (trvalý travní porost),
parc.č. 483/2 (trvalý travní porost), parc.č. 483/3 (trvalý travní porost), parc.č. 483/7 (trvalý travní porost),
parc.č. 483/8 (trvalý travní porost), parc.č. 483/16 (trvalý travní porost), parc.č. 483/17 (trvalý travní porost),
parc.č. 483/18 (trvalý travní porost), parc.č. 483/19 (trvalý travní porost), parc.č. 483/20 (trvalý travní
porost), parc.č. 483/43 (trvalý travní porost), parc.č. 483/45 (trvalý travní porost), parc.č. 483/48 (trvalý
travní porost), parc.č. 483/62 (trvalý travní porost), parc.č. 483/65 (trvalý travní porost), parc.č. 483/74
(trvalý travní porost), parc.č. 483/75 (trvalý travní porost), parc.č. 483/78 (trvalý travní porost),
parc.č. 483/84 (trvalý travní porost), parc.č. 483/90 (trvalý travní porost), parc.č. 483/102 (trvalý travní
porost), parc.č. 485/1 (ostatní plocha), parc.č. 485/2 (ostatní plocha), parc.č. 485/4 (ostatní plocha),
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parc.č. 485/6 (ostatní plocha), parc.č. 485/7 (ostatní plocha), parc.č. 485/8 (ostatní plocha), parc.č. 485/9
(ostatní plocha), parc.č. 485/10 (ostatní plocha), parc.č. 485/11 (ostatní plocha), parc.č. 486/1 (ostatní
plocha), parc.č. 488/2 (ostatní plocha), parc.č. 489/16 (trvalý travní porost), parc.č. 489/20 (trvalý travní
porost), parc.č. 489/32 (trvalý travní porost), parc.č. 489/38 (trvalý travní porost), parc.č. 489/46 (trvalý
travní porost), parc.č. 489/47 (trvalý travní porost), parc.č. 489/55 (trvalý travní porost), parc.č. 489/58
(trvalý travní porost), parc.č. 489/63 (trvalý travní porost), parc.č. 489/66 (trvalý travní porost),
parc.č. 489/70 (trvalý travní porost), parc.č. 489/73 (trvalý travní porost), parc.č. 490/5 (vodní plocha),
parc.č. 490/6 (vodní plocha), parc.č. 490/22 (vodní plocha), parc.č. 490/23 (vodní plocha), parc.č. 490/24
(vodní plocha), parc.č. 490/25 (vodní plocha), parc.č. 490/27 (vodní plocha), parc.č. 490/28 (vodní plocha),
parc.č. 490/29 (vodní plocha), parc.č. 490/30 (vodní plocha), parc.č. 490/32 (vodní plocha), parc.č. 490/39
(vodní plocha), parc.č. 490/80 (vodní plocha), parc.č. 490/81 (vodní plocha), parc.č. 509/1 (ostatní plocha),
parc.č. 509/2 (ostatní plocha), parc.č. 519/17 (lesní pozemek), parc.č. 519/38 (lesní pozemek), parc.č. 519/58
(lesní pozemek), parc.č. 528/1 (trvalý travní porost), parc.č. 528/2 (trvalý travní porost), parc.č. 528/3 (trvalý
travní porost), parc.č. 529/1 (zahrada), parc.č. 529/2 (zahrada), parc.č. 532/3 (ostatní plocha), parc.č. 532/4
(ostatní plocha), parc.č. 548/1 (trvalý travní porost), parc.č. 548/2 (ostatní plocha), parc.č. 548/4 (trvalý
travní porost), parc.č. 548/5 (trvalý travní porost), parc.č. 548/6 (trvalý travní porost), parc.č. 549 (ostatní
plocha), parc.č. 552/1 (vodní plocha), parc.č. 552/2 (vodní plocha), parc.č. 552/3 (vodní plocha),
parc.č. 552/4 (vodní plocha), parc.č. 552/5 (vodní plocha), parc.č. 552/6 (vodní plocha), parc.č. 552/7 (vodní
plocha), parc.č. 552/8 (vodní plocha), parc.č. 552/9 (vodní plocha), parc.č. 552/10 (vodní plocha),
parc.č. 552/11 (vodní plocha), parc.č. 552/12 (vodní plocha), parc.č. 552/13 (vodní plocha), parc.č. 552/14
(vodní plocha), parc.č. 552/15 (vodní plocha), parc.č. 552/16 (vodní plocha), parc.č. 552/17 (vodní plocha),
parc.č. 552/18 (vodní plocha), parc.č. 553/16 (ostatní plocha), parc.č. 553/17 (ostatní plocha), parc.č. 554/4
(orná půda), parc.č. 554/5 (orná půda), parc.č. 554/6 (orná půda), parc.č. 554/7 (orná půda), parc.č. 554/8
(orná půda), parc.č. 554/9 (orná půda), parc.č. 554/10 (orná půda), parc.č. 554/11 (orná půda),
parc.č. 554/16 (orná půda), parc.č. 554/29 (orná půda), parc.č. 554/30 (orná půda), parc.č. 554/31 (orná
půda), parc.č. 554/36 (orná půda), parc.č. 554/37 (orná půda), parc.č. 554/39 (orná půda), parc.č. 554/40
(orná půda), parc.č. 554/41 (orná půda), parc.č. 554/42 (orná půda), parc.č. 554/43 (orná půda),
parc.č. 554/44 (orná půda), parc.č. 554/45 (orná půda), parc.č. 554/46 (orná půda), parc.č. 554/47 (orná
půda), parc.č. 554/49 (orná půda), parc.č. 554/58 (orná půda), parc.č. 556/2 (trvalý travní porost),
parc.č. 563/1 (trvalý travní porost), parc.č. 568/6 (ostatní plocha), parc.č. 569/1 (trvalý travní porost),
parc.č. 570 (trvalý travní porost), parc.č. 571 (trvalý travní porost), parc.č. 572/2 (zahrada), parc.č. 573/3
(zahrada), parc.č. 578/2 (zahrada), parc.č. 579 (ovocný sad), parc.č. 580 (trvalý travní porost), parc.č. 581/1
(orná půda), parc.č. 581/2 (orná půda), parc.č. 581/3 (orná půda), parc.č. 581/4 (orná půda), parc.č. 581/5
(orná půda), parc.č. 581/13 (orná půda), parc.č. 581/14 (orná půda), parc.č. 581/15 (orná půda),
parc.č. 581/16 (orná půda), parc.č. 581/17 (orná půda), parc.č. 581/18 (orná půda), parc.č. 581/19 (orná
půda), parc.č. 581/21 (orná půda), parc.č. 581/24 (orná půda), parc.č. 581/28 (orná půda), parc.č. 584/1
(orná půda), parc.č. 584/2 (orná půda), parc.č. 584/5 (orná půda), parc.č. 584/6 (orná půda), parc.č. 584/7
(orná půda), parc.č. 584/15 (orná půda), parc.č. 584/16 (orná půda), parc.č. 584/18 (orná půda),
parc.č. 590/1 (ostatní plocha), parc.č. 590/2 (ostatní plocha), parc.č. 591/1 (trvalý travní porost),
parc.č. 591/2 (trvalý travní porost), parc.č. 602/1 (ostatní plocha), parc.č. 603/3 (ostatní plocha),
parc.č. 636/1 (ostatní plocha), parc.č. 641 (orná půda), parc.č. 650/2 (ostatní plocha), parc.č. 650/3 (ostatní
plocha), parc.č. 650/4 (ostatní plocha), parc.č. 650/5 (ostatní plocha), parc.č. 650/6 (ostatní plocha),
parc.č. 650/9 (ostatní plocha), parc.č. 650/12 (ostatní plocha), parc.č. 650/13 (ostatní plocha), parc.č. 651/1
(trvalý travní porost), parc.č. 651/2 (trvalý travní porost), parc.č. 651/3 (trvalý travní porost), parc.č. 652/1
(ostatní plocha), parc.č. 652/2 (ostatní plocha), parc.č. 652/3 (ostatní plocha), parc.č. 653/1 (trvalý travní
porost), parc.č. 655/2 (zahrada), parc.č. 655/3 (zahrada), parc.č. 656/1 (zahrada), parc.č. 656/3 (zahrada),
parc.č. 656/4 (zahrada), parc.č. 658/1 (ostatní plocha), parc.č. 658/3 (ostatní plocha), parc.č. 660/1 (orná
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půda), parc.č. 660/8 (ostatní plocha), parc.č. 660/9 (orná půda), parc.č. 660/10 (ostatní plocha),
parc.č. 660/11 (orná půda), parc.č. 660/12 (orná půda), parc.č. 660/16 (orná půda), parc.č. 660/17 (orná
půda), parc.č. 660/18 (orná půda), parc.č. 660/19 (orná půda), parc.č. 660/21 (orná půda), parc.č. 660/23
(orná půda), parc.č. 660/30 (orná půda), parc.č. 660/31 (orná půda), parc.č. 660/33 (orná půda),
parc.č. 660/35 (orná půda), parc.č. 660/40 (orná půda), parc.č. 660/42 (orná půda), parc.č. 660/45 (orná
půda), parc.č. 660/51 (orná půda), parc.č. 660/56 (orná půda), parc.č. 660/60 (orná půda), parc.č. 660/63
(orná půda), parc.č. 660/64 (orná půda), parc.č. 660/66 (orná půda), parc.č. 660/70 (orná půda),
parc.č. 660/73 (orná půda), parc.č. 660/76 (orná půda), parc.č. 660/77 (orná půda), parc.č. 660/78 (orná
půda), parc.č. 660/80 (orná půda), parc.č. 660/81 (orná půda), parc.č. 660/82 (orná půda), parc.č. 660/84
(orná půda), parc.č. 660/91 (orná půda), parc.č. 660/117 (orná půda), parc.č. 660/125 (orná půda),
parc.č. 660/134 (orná půda), parc.č. 660/142 (orná půda), parc.č. 660/145 (orná půda), parc.č. 660/148
(orná půda), parc.č. 660/152 (orná půda), parc.č. 660/155 (orná půda), parc.č. 660/158 (orná půda),
parc.č. 660/159 (orná půda), parc.č. 660/174 (ostatní plocha), parc.č. 660/175 (ostatní plocha),
parc.č. 660/176 (ostatní plocha), parc.č. 660/177 (ostatní plocha), parc.č. 660/178 (ostatní plocha),
parc.č. 660/184 (ostatní plocha), parc.č. 660/191 (orná půda), parc.č. 660/192 (ostatní plocha),
parc.č. 660/193 (ostatní plocha), parc.č. 660/196 (ostatní plocha), parc.č. 660/197 (ostatní plocha),
parc.č. 666/1 (ostatní plocha), parc.č. 666/2 (ostatní plocha), parc.č. 666/3 (ostatní plocha), parc.č. 666/5
(ostatní plocha), parc.č. 672/1 (orná půda), parc.č. 672/4 (orná půda), parc.č. 672/7 (orná půda),
parc.č. 672/9 (orná půda), parc.č. 672/11 (orná půda), parc.č. 672/12 (orná půda), parc.č. 672/13 (orná
půda), parc.č. 673/1 (lesní pozemek), parc.č. 673/3 (lesní pozemek), parc.č. 673/5 (lesní pozemek),
parc.č. 685/1 (lesní pozemek), parc.č. 689/11 (ostatní plocha), parc.č. 690/9 (orná půda), parc.č. 700/1
(ostatní plocha), parc.č. 700/2 (ostatní plocha), parc.č. 704/3 (orná půda), parc.č. 704/4 (orná půda),
parc.č. 705/2 (ostatní plocha), parc.č. 705/8 (ostatní plocha), parc.č. 752/1 (vodní plocha), parc.č. 767/2
(orná půda), parc.č. 777/1 (orná půda), parc.č. 777/3 (orná půda), parc.č. 777/4 (orná půda), parc.č. 777/5
(orná půda), parc.č. 779/1 (lesní pozemek), parc.č. 783 (orná půda), parc.č. 802/7 (orná půda), parc.č. 802/8
(orná půda), parc.č. 843 (lesní pozemek), parc.č. 1104 (orná půda), parc.č. 1303 (trvalý travní porost),
parc.č. 1320 (orná půda), parc.č. 1321 (orná půda), parc.č. 1325 (orná půda) v k.ú. Lhota Rapotina;
parc.č. 34/4 (trvalý travní porost), parc.č. 34/21 (trvalý travní porost), parc.č. 34/22 (trvalý travní porost),
parc.č. 893/1 (ostatní plocha), parc.č. 894 (ostatní plocha) v k.ú. Obora u Boskovic;
parc.č. 316 (ostatní plocha), parc.č. 839/1 (ostatní plocha), parc.č. 839/3 (ostatní plocha), parc.č. 839/4
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jestřebí;
parc.č. 1817/238 (orná půda), parc.č. 1817/239 (orná půda), parc.č. 1817/240 (orná půda), parc.č. 1817/241
(orná půda), parc.č. 1817/242 (orná půda), parc.č. 1817/243 (orná půda), parc.č. 1817/244 (orná půda),
parc.č. 1817/245 (orná půda), parc.č. 1817/246 (orná půda), parc.č. 1817/247 (orná půda), parc.č. 1817/248
(orná půda), parc.č. 1817/249 (orná půda), parc.č. 1817/250 (orná půda), parc.č. 1817/251 (orná půda),
parc.č. 1817/252 (orná půda), parc.č. 1817/253 (orná půda), parc.č. 1817/254 (orná půda), parc.č. 1817/255
(orná půda), parc.č. 2172 (orná půda), parc.č. 2173 (orná půda), parc.č. 2174 (orná půda), parc.č. 2175 (orná
půda), parc.č. 2176 (orná půda), parc.č. 2177 (orná půda), parc.č. 2178 (orná půda), parc.č. 2179 (orná půda),
parc.č. 2180 (orná půda), parc.č. 2181 (orná půda), parc.č. 2182 (orná půda), parc.č. 2183 (orná půda),
parc.č. 2184 (orná půda) v k.ú. Rájec nad Svitavou;
st. p. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 224/8 (ostatní plocha), parc.č. 224/13 (ostatní plocha),
parc.č. 224/15 (ostatní plocha), parc.č. 224/68 (ostatní plocha), parc.č. 224/223 (ostatní plocha),
parc.č. 224/230 (ostatní plocha), parc.č. 224/236 (ostatní plocha), parc.č. 224/237 (ostatní plocha),
parc.č. 497 (trvalý travní porost), parc.č. 503/3 (ostatní plocha), parc.č. 505/7 (ostatní plocha), parc.č. 525/1
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(vodní plocha), parc.č. 597/3, parc.č. 598 (ostatní plocha), parc.č. 1230 (ostatní plocha) v k.ú. Skalice nad
Svitavou;
parc.č. 510/1 (lesní pozemek), parc.č. 510/2 (lesní pozemek), parc.č. 520/3 (trvalý travní porost),
parc.č. 521/1 (orná půda), parc.č. 6306, parc.č. 6307, parc.č. 6308, parc.č. 6311, parc.č. 6312 v k.ú. Sudice
u Boskovic;
st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 3307/1 (ostatní plocha), parc.č. 3308 (ostatní plocha),
parc.č. 3309 (ostatní plocha), parc.č. 3310 (ostatní plocha), parc.č. 3363 (ostatní plocha), parc.č. 3364 (orná
půda) v k.ú. Šebetov;
parc.č. 1261/2 (ostatní plocha), parc.č. 1278/1 (ostatní plocha), parc.č. 1286 (ostatní plocha), parc.č. 1535
(ostatní plocha), parc.č. 1537 (trvalý travní porost), parc.č. 1540 (ostatní plocha), parc.č. 1557 (ostatní
plocha), parc.č. 1558 (ostatní plocha), parc.č. 1559 (trvalý travní porost), parc.č. 1561 (ostatní plocha),
parc.č. 1568 (vodní plocha), parc.č. 1715 (ostatní plocha), parc.č. 1762 (orná půda), parc.č. 1763 (vodní
plocha), parc.č. 1764 (ostatní plocha), parc.č. 1765 (ostatní plocha), parc.č. 1766 (orná půda), parc.č. 1767
(orná půda), parc.č. 1768 (orná půda), parc.č. 1769 (orná půda), parc.č. 1770 (orná půda), parc.č. 1771 (orná
půda), parc.č. 1772 (ostatní plocha), parc.č. 1773 (vodní plocha), parc.č. 1775 (orná půda), parc.č. 1776
(ostatní plocha), parc.č. 1780 (ostatní plocha), parc.č. 1783 (orná půda), parc.č. 1784 (vodní plocha),
parc.č. 1785 (trvalý travní porost) v k.ú. Vážany u Boskovic.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení, které je řízením navazujícím ve smyslu § 3 písm. g) ve
spojení s § 9b a násl. zákona EIA.
Druh a účel umisťované stavby - základní popis záměru
Předmětem žádosti je umístění stavby dopravní infrastruktury – stavby dráhy, podle § 1 odst. 2 písm. d)
zákona č. 416/2009 Sb., spočívající ve zřízení nové odbočky Lhota Rapotina na železniční trati Brno – Česká
Třebová v mezistaničním úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou. Do této odbočky bude napojena
novostavba úseku elektrizované jednokolejné železniční trati – tzv. Boskovické spojky, s napojením do nově
zřízené odbočky Bělá v mezistaničním úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice. Součástí stavby je také
rekonstrukce a elektrizace zbývající části úseku do železniční stanice Boskovice, včetně celkové přestavby
této stanice. Na novém úseku trati bude zřízena nová zastávka Lhota Rapotina. V úseku Boskovice – Šebetov
bude položena nová drážní kabelizace podél trati. Nová kabelová trasa bude rovněž položena podél
koridorové trati až po Rájec-Jestřebí. V železniční stanici Skalice nad Svitavou nebudou prováděny stavební
úpravy kolejiště, pouze bude provedena pokládka kabelů a navázání zabezpečovacího, sdělovacího
a silnoproudého zařízení. V rámci stavby budou zrušeny čtyři stávající úrovňové železniční přejezdy. Křížení
železnice se silnicí III/37427 bude nahrazeno mimoúrovňovým křížením - silničním nadjezdem, křížení nové
kolejové spojky se silnicí III/37426 je řešeno železničním mostem nad silnicí. Za vybrané rušené železniční
přejezdy jsou jako náhrada navrženy nové veřejně přístupné účelové komunikace, kterými bude zajištěna
obsluha přilehlého území. Záměr je v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“)
zařazen jako veřejně prospěšná stavba.
Stavba obsahuje následující stavební objekty (dále jen „SO“) a provozní soubory (dále jen „PS“)
Podrobný popis jednotlivých SO a PS viz příloha č. 1 tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.
Technologická část - Železniční zabezpečovací zařízení
- Staniční zabezpečovací zařízení (dále jen „SZZ“)
PS 01-28-01.1 Žst. Šebetov, úprava SZZ
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PS 01-28-01.2 Žst. Šebetov, provizorní SZZ
PS 03-28-01.1 Žst. Boskovice, def. SZZ, ETCS
PS 03-28-01.2 Žst. Boskovice, provizorní SZZ
PS 03-28-01.3 Žst. Boskovice, klimatizace
PS 03-28-01.4 Žst. Boskovice, AVV
PS 05-28-01.1 odbočka Bělá, def. SZZ, ETCS
PS 05-28-01.2 odbočka Bělá, AVV
PS 07-28-01.1 odbočka Lhota Rapotina, def. SZZ, ETCS
PS 07-28-01.2 odbočka Lhota Rapotina, klimatizace
PS 07-28-01.3 odbočka Lhota Rapotina, AVV
PS 10-28-01.1 Žst. Skalice nad Svitavou, úprava SZZ
PS 10-28-01.2 Žst. Skalice nad Svitavou, provizorní SZZ
PS 11-28-01.1 Žst. Rájec-Jestřebí, úprava SZZ
PS 11-28-01.2 Žst. Rájec-Jestřebí, provizorní SZZ
- Traťové zabezpečovací zařízení (dále jen „TZZ“)
PS 02-28-01.1 t.ú. Šebetov – Boskovice, úprava TZZ
PS 04-28-01.1 t.ú. Boskovice – Bělá, def. TZZ, ETCS, AVV
PS 06-28-01.1 t.ú. Lhota Rapotina – Bělá, def. TZZ, ETCS, AVV
PS 08-28-01.1 t.ú. Bělá – Skalice nad Svitavou, úprava TZZ
PS 09-28-01.1 t.ú. Lhota Rapotina – Skalice nad Svitavou, def. TZZ, ETCS, AVV
PS 12-28-01.1 t.ú. Rájec-Jestřebí – Lhota Rapotina, úprava TZZ, ETCS, AVV
PS 12-28-01.2 t.ú. Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou, provizorní TZZ
- Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV
PS 13-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS
PS 14-28-01 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení – ETCS RBC
Technologická část - Železniční sdělovací zařízení
- Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
PS 02-14-01 t.ú. Šebetov – Boskovice, TK
PS 03-14-01 Žst. Boskovice, MK
PS 04-14-01 t.ú. Boskovice – Skalice nad Svitavou, TK
PS 10-14-01 Žst. Skalice nad Svitavou, MK, doplnění
PS 50-14-01 t.ú. Skalice nad Svitavou – Šebetov, DOK
PS 50-14-02 t.ú. Skalice nad Svitavou – Šebetov, přenosový systém
- Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS 01-14-01 Žst. Šebetov, sdělovací zařízení
PS 01-14-02 Žst. Šebetov, EZS a LDP
PS 03-14-02 Žst. Boskovice, sdělovací zařízení
PS 03-14-03 Žst. Boskovice, telefonní zapojovač
PS 03-14-04 Žst. Boskovice, EZS a LDP
PS 06-14-01 zast. Lhota Rapotina, EZS a LDP
PS 07-14-01 Odbočka Lhota Rapotina, EZS a LDP
PS 07-14-03 Odbočka Lhota Rapotina, sdělovací zařízení
PS 10-14-02 Žst. Skalice nad Svitavou, telefonní zapojovač, doplnění
- Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)
PS 03-14-06 Žst. Boskovice, rozhlasové zařízení
PS 03-14-07 Žst. Boskovice, informační zařízení
PS 03-14-08 Žst. Boskovice, kamerový systém
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PS 06-14-02 zast. Lhota Rapotina, rozhlasové zařízení
PS 06-14-03 zast. Lhota Rapotina, informační zařízení
PS 06-14-04 zast. Lhota Rapotina, kamerový systém
PS 07-14-02 Odbočka Lhota Rapotina, kamerový systém
PS 10-14-03 Žst. Skalice nad Svitavou, rozhlasové zařízení, doplnění
PS 10-14-04 Žst. Skalice nad Svitavou, informační zařízení, doplnění
- Rádiové spojení (TRS, GSM-R)
PS 03-14-09 Žst. Boskovice, MRTS, doplnění
PS 50-14-03 T. ú. Skalice nad Svitavou – Boskovice, GSM-R
- Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
PS 50-14-04 Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC – sdělovací zařízení
- Ostatní zařízení pro sdělovací techniku
PS 50-14-05 Klimatizace pro sdělovací místnosti
Technologická část - Silnoproudá technologie včetně DŘT
- Dispečerská řídící technika (dále jen „DŘT“)
PS 07-05-01 Odb. Lhota Rapotina, zařízení DŘT
PS 07-05-02 Sps Lhota Rapotina, zařízení DŘT
PS 03-05-01 Žst. Boskovice, zařízení DŘT
PS 50-05-02 Doplnění DŘT a řídícího systému na ED Brno
- Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
PS 07-09-01 Odb. Lhota Rapotina, dvouvypínačová spínací stanice – technologie
PS 07-09-02 Odb. Lhota Rapotina, dvouvypínačová spínací stanice – SKŘ
PS 07-09-03 Odb. Lhota Rapotina, dvouvypínačová spínací stanice – vlastní spotřeba
PS 07-09-04 Odb. Lhota Rapotina, dvouvypínačová spínací stanice – klimatizace
- Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)
PS 03-13-01 Žst. Boskovice, trafostanice 22/0,4kV
PS 07-13-01 odb. Lhota Rapotina, trafostanice 22/0,4kV
- Provozní rozvod silnoproudu
PS 01-07-01 Žst. Šebetov, rozvodna NN
PS 03-07-01 Žst. Boskovice, rozvodna NN
PS 03-07-02 Žst. Boskovice, rozvodna NN – klimatizace
PS 07-07-01 Odb. Lhota Rapotina, rozvodna NN
PS 07-07-02 Odb. Lhota Rapotina, rozvodna NN – klimatizace
- Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
PS 03-13-02 Žst. Boskovice, TS 25/0,4 kV pro ZZ
- Dálková diagnostika TSŽDC
PS 50-05-01 Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC – silnoproudá zařízení
Technologická část - Ostatní technologická zařízení
- Úpravy silničních světelných signalizací
PS 03-20-01 Úprava světelné signalizace křižovatky Nádražní-Komenského
Stavební část - Inženýrské objekty
- Železniční svršek a spodek
SO 03-16-01 Žst. Boskovice, železniční spodek; obsahuje i propustek v km 27,443 – rušení
SO 03-17-01 Žst. Boskovice, železniční svršek
SO 04-16-01 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, železniční spodek; obsahuje i propustek v km 28,199 – rušení,
propustek v km 28,456 – rušení, propustek v km 29,702 – rušení, propustek v km 30,002 – rušení
SO 04-17-01 Žst. Boskovice - Odb. Bělá, železniční svršek

10

SO 05-16-01 Odb. Bělá, železniční spodek
SO 05-17-01 Odb. Bělá, železniční svršek
SO 06-16-01 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, železniční spodek
SO 06-17-01 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, železniční svršek
SO 07-16-01 Odb. Lhota Rapotina, železniční spodek
SO 07-17-01 Odb. Lhota Rapotina, železniční svršek
SO 12-17-01 Žst. Rájec-Jestřebí – Odb. Lhota Rapotina, izolované styky
SO 50-17-01 Výstroj trati
- Nástupiště
SO 03-16-02 Žst. Boskovice, nástupiště
SO 06-16-02 Zast. Lhota Rapotina, nástupiště
- Železniční přejezdy
SO 03-17-02 Železniční přejezd km 27,471
SO 04-17-02 Železniční přejezd km 27,923
- Mosty, propustky a zdi - Železniční mosty, propustky a zdi
SO 03-19-01 Podchod v km 27,328
SO 03-19-03 Návěstní krakorec v km 27,320
SO 03-19-04 Opěrné zdi na nástupišti
SO 04-19-01 Propustek v km 28,527
SO 04-19-02 Propustek v km 28,849
SO 04-19-03 Propustek v km 29,328
SO 04-19-04 Propustek v km 29,636
SO 04-19-05 Propustek v km 30,156
SO 04-19-06 Opěrná zeď v km 29,400
SO 05-19-01 Propustek v km 30,654
SO 05-19-02 Propustek v km 30,804
SO 06-19-01 Most v km 0,119
SO 06-19-02 Most v km 0,598
SO 06-19-03 Most v km 0,687
SO 06-19-04 Inundační most v km 0,843
SO 12-19-01 Návěstní krakorec 187,480
SO 12-19-02 Návěstní krakorec 189,565
SO 50-19-01 Přechody kabelů po mostních objektech
- Mosty, propustky a zdi - Silniční mosty, propustky a zdi
SO 04-19-61 Silniční propustek v žkm 28,849
SO 06-19-62 Odb. Bělá – odb. Lhota Rapotina, most pod účelovou komunikací
SO 07-19-61 Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, inundační most
SO 07-19-62 Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, most přes železnici
SO 07-19-63 Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, most přes řeku Svitavu
SO 07-19-64 Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, opěrná zeď
SO 07-19-65 Odb. Lhota Rapotina, účelová komunikace, most přes řeku Svitavu
- Ostatní inženýrské objekty - Přeložky sdělovacích zařízení
SO 03-10-01 Žst. Boskovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC
SO 03-10-02 Žst. Boskovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů
SO 50-10-01 T. ú. Skalice nad Svitavou – Boskovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC
SO 50-10-02 T. ú. Skalice nad Svitavou – Boskovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika
SO 50-10-03 T. ú. Skalice nad Svitavou – Boskovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů
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- Ostatní inženýrské objekty - Přeložky silnoproudých zařízení
SO 03-06-41 Žst. Boskovice, přeložka kabelových vedení NN E.ON
SO 03-06-42 Žst. Boskovice, úprava VO
SO 04-06-41 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, přeložka kabelových vedení NN E.ON
SO 04-12-41 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, přeložka venkovních vedení VN E.ON
SO 06-06-41 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, přeložka venkovního vedení NN E.ON
SO 06-12-41 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, přeložka venkovního vedení VN E.ON
SO 07-06-41 Odb. Lhota Rapotina, přeložka kabelového vedení NN E.ON
SO 07-06-42 Odb. Lhota Rapotina, přeložka přípojky NN pro chatu
- Ostatní inženýrské objekty - Kácení, náhradní výsadby a vegetační úpravy
SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby
- Ostatní inženýrské objekty - Rekultivace
SO 50-38-01 Příprava území a rekultivace
- Ostatní inženýrské objekty - Úpravy vodotečí
SO 06-33-01.01 Úprava řeky Bělá, hrubé terénní úpravy a přeložka toku
SO 06-33-01.02 Úprava řeky Bělá, hráz s komunikací
SO 06-33-01.03 Úprava řeky Bělá, vegetační doprovod
- Potrubní vedení - Plynovody
SO 07-21-01 Odb. Lhota Rapotina, úprava komunikace III/37427 – přeložka plynovodu
SO 50-21-01 Ochrana plynovodů
- Potrubní vedení - Vodovody
SO 06-22-01.1 Přeložka Březovského vodovodu
SO 06-22-01.2 Přeložka Březovského vodovodu – kolektor
SO 50-22-01 Přeložky vodovodů
SO 04-22-01 Přeložka vodovodní přípojky DEAS
- Potrubní vedení - Kanalizace
SO 03-27-01 Žst. Boskovice – kanalizace
SO 50-27-01 Ochrany a přeložky kanalizací
- Pozemní komunikace
SO 03-18-01 Žst. Boskovice, rekonstrukce nákladiště
SO 03-18-02 Žst. Boskovice, úprava chodníků
SO 03-18-03 Žst. Boskovice, zpevněné plochy u výpravní budovy
SO 04-18-01 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, účelová komunikace
SO 04-18-02 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, účelová komunikace – příjezd k BTS
SO 06-18-01 Odb. Bělá - Odb. Lhota Rapotina, úprava silnice III/37426
SO 06-18-02 Odb. Bělá - Odb. Lhota Rapotina, účelová komunikace pro přístup k pozemkům vlevo trati
SO 06-18-03 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, účelová komunikace pro přístup k pozemkům vpravo trati
SO 06-18-04 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, chodník k zast. Lhota Rapotina
SO 07-18-01 Odb. Lhota Rapotina, příjezdová komunikace k SpS
SO 07-18-02 Odb. Lhota Rapotina, úprava silnice III/37427
SO 07-18-03 Odb. Lhota Rapotina, účelové komunikace pod nadjezdem
SO 07-18-04 Odb. Lhota Rapotina, zpevněná plocha SpS
SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, zřízení příjezdu na staveniště
- Kabelovody, kolektory
SO 03-15-07 Žst. Boskovice, kabelovod
SO 07-15-05 Odb. Lhota Rapotina, kabelovod
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- Protihlukové objekty
SO 06-33-01 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, protihluková stěna
Stavební část - Pozemní stavební objekty
SO 01-15-01 Žst. Šebetov, stavební úpravy VB
SO 03-15-01 Žst. Boskovice, stavební úpravy VB
SO 03-15-02 Žst. Boskovice, stavební úpravy pro trafostanici
SO 03-15-03 Žst. Boskovice, zastřešení VO z podchodu
SO 03-15-04 Žst. Boskovice, přístřešky pro cestující
SO 03-15-05 Žst. Boskovice, orientační systém
SO 03-15-06 Žst. Boskovice, demolice
SO 04-15-01 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, domek pro technologii BTS
SO 04-15-02 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, demolice
SO 04-15-03 Žst. Boskovice – Odb. Bělá, domek pro technologii BTS, oplocení
SO 06-15-01 Zast. Lhota Rapotina, přístřešek pro cestující
SO 06-15-02 Zast. Lhota Rapotina, orientační systém
SO 07-15-01 Odb. Lhota Rapotina, technologická budova
SO 07-15-02 Odb. Lhota Rapotina, spínací stanice
SO 07-15-03 Odb. Lhota Rapotina, demolice
SO 07-15-04 Odb. Lhota Rapotina, spínací stanice, oplocení
Stavební část - Trakční a energetická zařízení
- Trakční vedení
SO 03-01-01 Žst. Boskovice, trakční vedení
SO 03-01-03 Žst. Boskovice, připojení tr. zab. zař. na TV
SO 04-01-01 Žst. Boskovice – Odb. Lhota Rapotina, trakční vedení
SO 07-01-01 Odb. Lhota Rapotina, trakční vedení
SO 07-01-03 Odb. Lhota Rapotina, připojení SpS na TV
- Ohřev výměn
SO 03-06-01 Žst. Boskovice, EOV
SO 05-06-01 Odb. Bělá, EOV
SO 07-06-01 Odb. Lhota Rapotina, EOV
- Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 01-06-01 Žst. Šebetov, přípojka NN
SO 01-06-02 Žst. Šebetov, úprava rozvodů NN
SO 03-06-02 Žst Boskovice, úprava rozvodů NN
SO 03-06-03 Žst. Boskovice, venkovní osvětlení
SO 03-06-04 Žst. Boskovice, osvětlení podchodu a nástupišť
SO 03-06-05 Žst. Boskovice, DOÚO
SO 03-06-06 Žst. Boskovice, přeložky silnoproudých rozvodů
SO 05-06-02 Odb. Bělá, venkovní osvětlení
SO 06-06-01 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, zast. Lhota Rapotina, přípojka NN
SO 06-06-02 Odb. Bělá – Odb. Lhota Rapotina, zast. Lhota Rapotina, osvětlení a rozvody NN
SO 06-06-03 Osvětlení chodníku k zast. Lhota Rapotina
SO 07-04-01 Odb. Lhota Rapotina, přeložka rozvodu 6kV
SO 07-06-02 Odb. Lhota Rapotina, osvětlení a rozvody NN
SO 07-06-03 Odb. Lhota Rapotina, DOÚO
SO 07-06-04 Odb. Lhota Rapotina, spínací stanice, DOÚO
SO 07-12-01 Odb. Lhota Rapotina, přípojka VN
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- Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 03-01-02 Žst. Boskovice, ukolejnění
SO 04-01-02 Žst. Boskovice – Odb. Lhota Rapotina, ukolejnění
SO 07-01-02 Odb. Lhota Rapotina, ukolejnění
- Vnější uzemnění
SO 01-06-03 Žst. Šebetov, uzemnění rozvodny NN
SO 03-06-07 Žst. Boskovice, uzemnění trafostanice
SO 03-06-08 Žst. Boskovice, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ
SO 07-06-05 Odb. Lhota Rapotina, uzemnění dvouvypínačové spínací stanice
SO 07-06-06 Odb. Lhota Rapotina, uzemnění trafostanice
Pozemky dotčené realizací záměru (dočasný zábor)
parc.č. 788/361 (ostatní plocha), parc.č. 790/2 (zahrada), parc.č. 821/11 (orná půda), parc.č. 821/12 (orná
půda), parc.č. 821/13 (orná půda), parc.č. 821/14 (zahrada), parc.č. 821/15 (orná půda), parc.č. 821/16 (orná
půda), parc.č. 2913/2 (ostatní plocha), parc.č. 3577/1 (orná půda), parc.č. 3577/4 (orná půda), parc.č. 3709
(zahrada), parc.č. 3918 (trvalý travní porost), parc.č. 3921/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 5975/22
(trvalý travní porost), parc.č. 5975/25 (trvalý travní porost), parc.č. 5975/26 (trvalý travní porost),
parc.č. 5975/56 (orná půda), parc.č. 5975/72 (orná půda), parc.č. 5975/73 (orná půda), parc.č. 6260/6 (orná
půda), parc.č. 6921/2 (ostatní plocha), parc.č. 7033 (ostatní plocha), parc.č. 7039/1 (ostatní plocha),
parc.č. 7109/3 (ostatní plocha), parc.č. 7109/4 (ostatní plocha), parc.č. 7109/5 (ostatní plocha),
parc.č. 7109/6 (ostatní plocha), parc.č. 7109/7 (ostatní plocha), parc.č. 7109/8 (ostatní plocha),
parc.č. 7146/1 (ostatní plocha), parc.č. 7146/2 (ostatní plocha), parc.č. 7192/78 (ostatní plocha)
v k.ú. Boskovice; parc.č. 316 (ostatní plocha), parc.č. 839/3 (ostatní plocha), parc.č. 839/4 (zastavěná plocha
a nádvoří) v k.ú. Jestřebí; parc.č. 4559 (trvalý travní porost) v k.ú. Knínice u Boskovic; parc.č. 111/7 (vodní
plocha), parc.č. 111/13 (vodní plocha), parc.č. 111/65 (vodní plocha), parc.č. 316/20 (ostatní plocha),
parc.č. 316/38 (vodní plocha), parc.č. 316/46 (vodní plocha), parc.č. 316/52 (vodní plocha), parc.č. 316/55
(vodní plocha), parc.č. 316/68 (vodní plocha), parc.č. 316/69 (vodní plocha), parc.č. 444/5 (ostatní plocha),
parc.č. 444/6 (ostatní plocha), parc.č. 444/7 (ostatní plocha), parc.č. 444/9 (ostatní plocha), parc.č. 444/16
(ostatní plocha), parc.č. 444/17 (ostatní plocha), parc.č. 444/22 (ostatní plocha), parc.č. 444/67 (ostatní
plocha), parc.č. 444/95 (ostatní plocha), parc.č. 444/98 (ostatní plocha), parc.č. 444/101 (ostatní plocha),
parc.č. 444/103 (ostatní plocha), parc.č. 444/104 (ostatní plocha), parc.č. 444/106 (ostatní plocha),
parc.č. 461/3 (trvalý travní porost), parc.č. 487/4 (trvalý travní porost), parc.č. 490/21 (vodní plocha),
parc.č. 490/26 (vodní plocha), parc.č. 519/18 (lesní pozemek), parc.č. 519/40 (lesní pozemek), parc.č. 519/56
(lesní pozemek), parc.č. 519/61 (lesní pozemek), parc.č. 527/2 (trvalý travní porost), parc.č. 547/5 (trvalý
travní porost), parc.č. 547/6 (trvalý travní porost), parc.č. 551/5 (orná půda), parc.č. 553/1 (ostatní plocha),
parc.č. 553/2 (ostatní plocha), parc.č. 553/12 (ostatní plocha), parc.č. 554/12 (orná půda), parc.č. 556/1
(trvalý travní porost), parc.č. 568/6 (ostatní plocha), parc.č. 569/1 (zahrada), parc.č. 581/8 (orná půda),
parc.č. 581/9 (orná půda), parc.č. 581/10 (orná půda), parc.č. 581/12 (orná půda), parc.č. 604/10 (orná
půda), parc.č. 604/13 (orná půda), parc.č. 604/17 (orná půda), parc.č. 660/179 (ostatní plocha),
parc.č. 660/183 (ostatní plocha), parc.č. 660/185 (ostatní plocha), parc.č. 666/4 (ostatní plocha),
parc.č. 668/4 (ostatní plocha), parc.č. 669/2 (vodní plocha), parc.č. 671/3 (ostatní plocha), parc.č. 673/20
(lesní pozemek), parc.č. 685/6 (lesní pozemek), parc.č. 690/6 (orná půda), parc.č. 690/8 (orná půda),
parc.č. 705/1 (ostatní plocha), parc.č. 778/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Lhota Rapotina; parc.č. 460/3
(zahrada), parc.č. 465/2 (ostatní plocha), parc.č. 856/5 (ostatní plocha) v k.ú. Mladkov u Boskovic;
parc.č. 224/8 (ostatní plocha), parc.č. 224/13 (ostatní plocha), parc.č. 224/15 (ostatní plocha), parc.č. 224/68
(ostatní plocha), parc.č. 224/223 (ostatní plocha), parc.č. 224/230 (ostatní plocha), parc.č. 224/236 (ostatní

14

plocha), parc.č. 224/237 (ostatní plocha), parc.č. 1230 (ostatní plocha) v k.ú. Skalice nad Svitavou;
parc.č. 513/22 (lesní pozemek) v k.ú. Sudice u Boskovic.
Pozemky dotčené kácením dřevin (vyžadujícímu povolení ke kácení)
parc.č. 532 (ostatní plocha), parc.č. 785/16 (zahrada), parc.č. 785/42 (ostatní plocha), parc.č. 3640/62 (orná
půda), parc.č. 3687/2 (zahrada), parc.č. 3679 (orná půda), parc.č. 3798 (orná půda), parc.č. 3801/1 (orná
půda), parc.č. 3924/2 (orná půda), parc.č. 3925 (trvalý travní porost), parc.č. 3927 (trvalý travní porost),
parc.č. 7035/1 (ostatní plocha), parc.č. 7035/3 (ostatní plocha), parc.č. 7050/1 (ostatní plocha),
parc.č. 7058/17 (ostatní plocha), parc.č. 7178 (ostatní plocha), parc.č. 7179/2 (ostatní plocha),
parc.č. 7180/1 (ostatní plocha) v k.ú. Boskovice; parc.č. 110/5 (ostatní plocha), parc.č. 111/1 (vodní plocha),
parc.č. 111/35 (vodní plocha), parc.č. 143/6 (ostatní plocha), parc.č. 143/7 (ostatní plocha), parc.č. 143/9
(ostatní plocha), parc.č. 212/4 (ostatní plocha), parc.č. 212/5 (ostatní plocha), parc.č. 212/14 (ostatní
plocha), parc.č. 316/39 (vodní plocha), parc.č. 316/41 (vodní plocha), parc.č. 452/2 (zahrada), parc.č. 452/21
(zahrada), parc.č. 457/1 (trvalý travní porost), parc.č. 462/2 (ostatní plocha), parc.č. 463/1 (ostatní plocha),
parc.č. 490/30 (vodní plocha), parc.č. 490/39 (vodní plocha), parc.č. 490/80 (vodní plocha), parc.č. 490/81
(vodní plocha), parc.č. 509/1 (ostatní plocha), parc.č. 509/2 (ostatní plocha), parc.č. 552/2 (vodní plocha),
parc.č. 552/4 (vodní plocha), parc.č. 552/8 (vodní plocha), parc.č. 553/1 (ostatní plocha), parc.č. 553/2
(ostatní plocha), parc.č. 554/5 (ostatní plocha), parc.č. 554/6 (ostatní plocha), parc.č. 554/10 (orná půda),
parc.č. 579 (ovocný sad), parc.č. 580 (trvalý travní porost), parc.č. 650/3 (ostatní plocha), parc.č. 651/1
(trvalý travní porost), parc.č. 660/175 (ostatní plocha), parc.č. 685/7 (lesní pozemek) v k.ú. Lhota Rapotina;
parc.č. 6001 (ostatní plocha) v k.ú. Doubravice nad Svitavou.
Pozemky určené pro náhradní výsadbu
parc.č. 3183/54 (ostatní plocha), parc.č. 3183/55 (ostatní plocha), parc.č. 3183/56 (ostatní plocha),
parc.č. 3183/57 (ostatní plocha), parc.č. 3183/62 (orná půda; vše ul. Průmyslová) a parc.č. 7035/3 (ostatní
plocha; ul. Nádražní) v k.ú. Boskovice; parc.č. 909 (trvalý travní porost; k horní hraně příkopu silnice spojující
Mladkov u Boskovic a Chrudichromy směrem k poli) v k.ú. Mladkov u Boskovic; parc.č. 579 (ovocný sad),
parc.č. 641 (orná půda), parc.č. 660/18 (orná půda), parc.č. 660/21 (orná půda), parc.č. 660/23 (orná půda),
parc.č. 660/31 (orná půda), parc.č. 660/33 (orná půda), parc.č. 660/35 (orná půda), parc.č. 660/40 (orná
půda), parc.č. 660/42 (orná půda), parc.č. 660/45 (orná půda), parc.č. 660/51 (orná půda), parc.č. 660/56
(orná půda), parc.č. 660/60 (orná půda), parc.č. 660/63 (orná půda), parc.č. 660/64 (orná půda),
parc.č. 660/66 (orná půda), parc.č. 660/70 (orná půda), parc.č. 660/73 (orná půda), parc.č. 660/77 (orná
půda), parc.č. 660/78 (orná půda), parc.č. 660/80 (orná půda), parc.č. 660/81 (orná půda), parc.č. 660/82
(orná půda), parc.č. 660/84 (orná půda), parc.č. 1321 (orná půda; podél budoucího železničního náspu v km
0,150 až 0,590 u nové vlakové zastávky) v k.ú. Lhota Rapotina.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na výše označených pozemcích v k.ú. Šebetov, k.ú. Knínice u Boskovic, k.ú. Vážany
u Boskovic, k.ú. Sudice u Boskovic, k.ú. Boskovice, k.ú. Mladkov u Boskovic, k.ú. Skalice nad Svitavou,
k.ú. Lhota Rapotina, k.ú. Obora u Boskovic, k.ú. Klemov, k.ú. Doubravice nad Svitavou, k.ú. Jestřebí
a k.ú. Rájec nad Svitavou. Jelikož se jedná o záměr zvláště rozsáhlý, přílohou tohoto rozhodnutí je situační
výkres širších vztahů (výkres C.1 v měřítku 1:10 000 s tím, že originál je k nahlédnutí ve správním spise KrÚ;
příloha č. 2). Podrobnější umístění záměru je vyznačeno a zobrazeno v grafické části DÚR – viz odkaz:
https://www.jmk.cz/content/24942 a dále k dispozici k nahlédnutí u KrÚ. Hranice stavebního pozemku je
shodná s územím označeným ve výkresové části dokumentace jako trvalý a dočasný zábor.
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Určení prostorového řešení stavby:
Řešení vyplývá z popisu jednotlivých SO a PS, které jsou předmětem územního rozhodnutí. Podrobný popis
jednotlivých SO a PS je uveden v samostatné příloze č. 1 tohoto rozhodnutí a dále v textové části B. Souhrnná
technická zpráva (revize č. 1 z 08/2021; str. 21 - 75) - viz odkaz: https://www.jmk.cz/content/24942
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
S ohledem na charakter stavebních objektů, které jsou předmětem územního rozhodnutí, se vliv stavby
projeví v území přímo na nemovitostech dotčených umístěním záměru (viz pozemky identifikované
parc.č. v k.ú. Šebetov, k.ú. Knínice u Boskovic, k.ú. Vážany u Boskovic, k.ú. Sudice u Boskovic, k.ú. Boskovice,
k.ú. Mladkov u Boskovic, k.ú. Skalice nad Svitavou, k.ú. Lhota Rapotina, k.ú. Obora u Boskovic, k.ú. Klemov,
k.ú. Doubravice nad Svitavou, k.ú. Jestřebí a k.ú. Rájec nad Svitavou – str. 2 až 8 tohoto rozhodnutí) a dále
na sousedních nemovitostech, které mohou být vlivem stavby dotčeny v přípustné míře a to:
- sousední nemovitosti - pozemky v k.ú. Boskovice parc.č. 470, 471/1, 471/2, 477, 484/1, 484/2, 486/3,
487, 488, 494, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 496/20, 496/22, 525/2, 525/3, 525/4, 534, 535/1,
785/4, 785/5, 785/6, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16,
785/27, 785/28, 785/29, 785/30, 785/33, 785/34, 785/35, 785/37, 785/38, 785/39, 785/40, 785/41,
785/46, 785/47, 785/48, 785/49, 785/50, 785/51, 785/52, 785/53, 785/54, 785/55, 785/57, 785/58,
785/59, 785/60, 785/61, 785/62, 785/63, 785/64, 785/65, 785/66, 785/68, 785/69, 785/71, 785/72,
785/74, 785/75, 785/76, 785/77, 785/78, 785/79, 785/81, 785/83, 785/84, 785/85, 785/86, 785/121,
785/122, 785/139, 785/140, 785/141, 785/144, 785/147, 785/151, 785/153, 785/156, 785/157,
785/158, 785/159, 785/161, 785/162, 785/165, 785/166, 785/167, 785/168, 785/169, 786, 788/1,
788/17, 788/21, 788/24, 788/28, 788/195, 788/196, 788/207, 788/208, 788/209, 788/220, 788/221,
788/222, 788/223, 788/224, 788/225, 788/226, 788/227, 788/228, 788/229, 788/230, 788/231,
788/232, 788/233, 788/234, 788/235, 788/236, 788/237, 788/238, 788/239, 788/240, 788/241,
788/242, 788/243, 788/244, 788/245, 788/246, 788/247, 788/248, 788/249, 788/250, 788/251,
788/252, 788/253, 788/255, 788/256, 788/257, 788/258, 788/259, 788/260, 788/261, 788/262,
788/263, 788/264, 788/265, 788/266, 788/267, 788/268, 788/269, 788/270, 788/271, 788/272,
788/273, 788/274, 788/275, 788/276, 788/285, 788/286, 788/287, 788/288, 788/289, 788/302,
788/303, 788/310, 788/311, 788/312, 788/313, 788/314, 788/315, 788/316, 788/317, 788/318,
788/319, 788/320, 788/329, 788/330, 788/331, 788/333, 788/334, 788/335, 788/336, 788/337,
788/340, 788/341, 788/342, 788/343, 788/344, 788/345, 788/346, 788/347, 788/348, 788/349,
788/350, 788/351, 788/353, 788/354, 788/355, 788/356, 788/357, 788/358, 788/361, 788/362,
788/363, 788/364, 788/365, 788/366, 788/367, 788/368, 788/369, 788/372, 788/373, 788/374,
788/375, 788/376, 788/377, 788/378, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 791, 792, 793, 821/10, 821/11, 821/12,
821/13, 821/14, 821/15, 821/16, 821/22, 824/4, 824/11, 824/12, 824/14, 824/19, 2802/1, 2802/2,
2802/3, 2804/1, 2804/5, 2804/6, 2804/7, 2804/10, 2808/1, 2808/11, 2808/12, 2808/13, 2810/1, 2810/2,
2810/8, 2812/5, 2812/14, 2812/15, 2816/1, 2817/4, 2836/1, 2883/1, 2885/1, 2886/1, 2889, 2890,
2892/1, 2905/2, 2908/6, 2908/20, 2908/31, 2908/32, 2909/3, 2910/1, 2910/2, 2910/6, 2910/7, 2910/10,
2910/11, 2910/14, 2910/16, 2911/5, 2912, 2913/2, 2913/4, 2913/8, 2913/9, 2913/12, 2913/13, 2913/14,
2913/15, 2913/16, 2913/17, 2913/18, 2913/19, 2913/20, 2913/21, 2913/22, 2913/23, 2913/24,
2913/25, 2914, 2916, 2917, 2919, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929/5, 2929/6,
2929/245, 3183/54, 3183/55, 3183/56, 3183/57, 3183/62, 3573/2, 3577/1, 3577/4, 3609/2, 3639/3,
3640/4, 3640/6, 3640/7, 3640/9, 3640/13, 3640/19, 3640/20, 3640/27, 3640/29, 3640/30, 3640/33,
3640/34, 3640/35, 3640/38, 3640/39, 3640/40, 3640/42, 3640/57, 3640/59, 3640/64, 3640/75,
3640/76, 3640/77, 3640/78, 3640/79, 3640/83, 3640/105, 3640/106, 3640/107, 3640/108, 3640/116,
3640/117, 3640/123, 3640/124, 3684/1, 3684/2, 3685, 3693/1, 3696, 3699, 3703, 3709, 3712/1, 3712/2,
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3714/2, 3717/1, 3717/2, 3717/5, 3728/1, 3728/2, 3728/8, 3728/9, 3728/10, 3728/11, 3729, 3784,
3785/1, 3794/2, 3794/3, 3795, 3796, 3797, 3798, 3803, 3819/8, 3819/10, 3819/27, 3819/28, 3840/1,
3840/2, 3840/3, 3901, 3902, 3906, 3907/1, 3907/2, 3907/3, 3907/4, 3908/1, 3908/2, 3908/3, 3918,
3921/2, 3926, 3928/1, 3928/3, 3930/3, 3939, 3940, 4944/40, 4944/42, 4944/47, 4944/50, 4944/54,
4944/57, 4944/58, 4944/61, 4944/65, 5196/20, 5196/21, 5196/23, 5196/87, 5740/165, 5740/182,
5740/184, 5740/187, 5740/190, 5834/20, 5834/21, 5975/5, 5975/15, 5975/17, 5975/19, 5975/21,
5975/22, 5975/25, 5975/26, 5975/56, 5975/65, 5975/66, 5975/72, 5975/73, 5975/79, 5975/95,
5975/96, 5975/99, 5975/101, 5975/103, 5975/104, 5975/106, 5975/113, 5975/115, 6028/23, 6028/24,
6028/25, 6040/23, 6101/2, 6101/3, 6101/4, 6101/5, 6101/6, 6101/7, 6101/8, 6101/9, 6101/10, 6101/11,
6101/12, 6101/13, 6101/14, 6101/15, 6101/16, 6101/17, 6101/18, 6101/19, 6101/20, 6101/21,
6101/22, 6101/23, 6101/24, 6101/25, 6101/26, 6101/27, 6101/28, 6101/29, 6260/6, 6260/7, 6918/4,
6921/2, 7025/2, 7032/2, 7033, 7034, 7036/18, 7038/3, 7038/4, 7039/1, 7039/18, 7058/3, 7066, 7108/1,
7108/3, 7108/4, 7108/5, 7108/6, 7108/7, 7108/8, 7108/12, 7108/13, 7108/14, 7108/15, 7109/3, 7109/4,
7109/5, 7109/6, 7109/7, 7109/8, 7109/9, 7109/10, 7109/11, 7109/12, 7109/13, 7109/14, 7109/15,
7109/16, 7109/17, 7109/18, 7109/19, 7109/20, 7109/21, 7109/22, 7109/23, 7109/24, 7109/25,
7109/26, 7109/27, 7109/28, 7109/29, 7109/30, 7109/31, 7146/1, 7146/2, 7146/3, 7146/5, 7147/23,
7147/25, 7147/26, 7166/2, 7166/15, 7179/4, 7192/77, 7192/78 a stavby č.p. 277, č.p. 2398, č.p. 285,
č.p. 307, č.p. 1398, č.p. 1450, č.p. 1453, č.p. 655, č.p. 1472, č.p. 1470, č.p. 1469, č.p. 1468, č.p. 1467,
č.p. 1463, č.p. 1682, č.p. 1937, č.p. 1465, č.p. 1628, č.p. 1937, č.p. 1433, č.p. 2148, č.p. 2159, č.p. 454,
č.e. 600, č.p. 455, č.p. 456, č.p. 2530, č.p. 1321, č.p. 2525, č.p. 1342, č.p. 2551, č.p. 53, č.p. 2227,
č.p. 2268, č.p. 1341, č.p. 1343, č.p. 1344, č.p. 1346, č.p. 1348, č.p. 1349, č.p. 2445, č.p. 141, č.e. 554
a č.e. 101 v obci Boskovice;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Mladkov u Boskovic parc.č. 456/5, 456/6, 456/7, 456/8, 460/3,
465/2, 856/5, 909;
- sousední nemovitosti - pozemky v k.ú. Doubravice nad Svitavou parc.č. 1092/1, 1097, 1098/4, 1125/2,
1126, 1127, 1752, 3513/4, 3515/3, 6729, 6730, 6731, 6732, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542,
7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559,
7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576,
7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593,
7595, 7597, 7599, 7600, 7601;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Klemov st. p. 14, parc.č. 217, 218, 522/3;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Knínice u Boskovic parc.č. 55/1, 380/2, 383/5, 3677/1, 3678,
3682/1, 3683/1, 3683/2, 3684, 3685, 3686/1, 3687/2, 3688/3, 3689/1, 3689/3, 3689/4, 3689/5, 3689/6,
3817/2, 3819/1, 3854, 4403, 4404, 4405, 4475, 4477, 4482, 4525, 4556, 4558, 4559, 5152;
- sousední nemovitosti - pozemky v k.ú. Lhota Rapotina parc.č. 109/64, 109/65, 109/66, 109/67, 109/69,
111/7, 111/13, 111/18, 111/19, 111/22, 111/61, 111/63, 111/65, 111/71, 111/74, 111/75, 111/88, 210,
213, 231/2, 302/31, 304/8, 316/20, 316/21, 316/22, 316/25, 316/26, 316/29, 316/31, 316/32, 316/33,
316/34, 316/35, 316/36, 316/37, 316/38, 316/46, 316/47, 316/48, 316/51, 316/52, 316/55, 316/58,
316/65, 316/66, 316/68, 316/69, 416, 417, 442/1, 442/8, 442/12, 442/15, 442/23, 442/28, 444/5, 444/6,
444/7, 444/9, 444/15, 444/16, 444/17, 444/22, 444/24, 444/28, 444/29, 444/30, 444/32, 444/65,
444/67, 444/80, 444/81, 444/82, 444/83, 444/84, 444/85, 444/86, 444/87, 444/88, 444/89, 444/90,
444/93, 444/95, 444/97, 444/98, 444/100, 444/101, 444/102, 444/103, 444/104, 444/105, 444/106,
444/110, 444/114, 444/116, 444/117, 444/124, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7,
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446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18, 446/19,
446/20, 446/21, 446/22, 446/23, 446/24, 446/25, 452/6, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 455/13,
455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/19, 455/20, 457/3, 460/20, 461/1, 461/2, 461/3, 473/1, 481/1,
481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 481/10, 481/11, 481/12, 481/13, 481/14, 481/15, 481/16, 481/17, 481/23,
481/31, 482/23, 483/6, 483/10, 483/12, 483/15, 483/21, 483/22, 483/23, 483/24, 483/25, 483/26,
483/27, 483/28, 483/30, 483/33, 483/34, 483/36, 483/38, 483/39, 483/40, 483/41, 483/42, 483/44,
483/46, 483/47, 483/49, 483/52, 483/57, 483/64, 483/66, 483/67, 483/68, 483/69, 483/70, 483/71,
483/72, 483/73, 483/76, 483/77, 483/79, 483/80, 483/81, 483/82, 483/83, 483/87, 483/88, 483/89,
483/91, 483/101, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 487/4,
487/6, 487/8, 488/1, 488/3, 488/5, 488/6, 488/9, 488/12, 488/13, 489/2, 489/8, 489/9, 489/10, 489/12,
489/13, 489/14, 489/17, 489/22, 489/23, 489/25, 489/28, 489/29, 489/34, 489/42, 489/48, 489/51,
489/52, 489/54, 489/57, 489/59, 489/62, 489/65, 489/67, 489/68, 489/71, 489/74, 489/75, 489/76,
489/78, 489/79, 489/80, 489/82, 489/83, 489/84, 489/87, 489/89, 489/90, 489/91, 489/93, 489/94,
489/95, 489/96, 489/97, 489/98, 489/99, 489/100, 489/101, 489/102, 489/103, 489/104, 489/105,
489/106, 489/107, 489/108, 489/110, 489/111, 489/112, 489/113, 489/114, 489/115, 489/116,
489/117, 489/119, 489/120, 489/121, 489/122, 489/123, 489/124, 489/125, 489/126, 489/133,
489/136, 489/137, 489/138, 489/139, 489/140, 489/144, 490/18, 490/20, 490/21, 490/26, 490/44,
490/45, 490/46, 490/47, 490/48, 490/49, 490/51, 490/52, 507/2, 508/2, 519/18, 519/26, 519/31,
519/40, 519/45, 519/47, 519/56, 519/61, 520, 521/10, 522, 526/3, 527/1, 527/2, 531/2, 531/3, 531/4,
531/5, 532/7, 539, 540, 541, 542, 547/1, 547/2, 547/3, 547/5, 547/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10,
548/11, 548/13, 548/14, 548/15, 548/16, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/7, 551/8, 551/10,
553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12, 553/13, 553/14,
553/15, 554/12, 554/13, 554/14, 554/15, 554/17, 554/18, 554/19, 554/20, 554/21, 554/22, 554/23,
554/24, 554/25, 554/26, 554/27, 554/28, 554/34, 554/35, 556/1, 563/2, 568/3, 581/7, 581/8, 581/9,
581/10, 581/11, 581/12, 581/25, 583/1, 583/3, 583/4, 584/12, 584/20, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5,
604/6, 604/7, 604/8, 604/9, 604/10, 604/11, 604/13, 604/15, 604/17, 604/26, 644/6, 646/2, 646/3,
648/1, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/15,
649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25, 649/26, 649/27,
650/1, 650/7, 650/8, 650/10, 650/11, 651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/8, 653/2, 654/1, 654/2, 654/3,
657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 657/8, 657/9, 659/1, 659/3, 660/36, 660/38, 660/52,
660/55, 660/58, 660/79, 660/94, 660/136, 660/163, 660/167, 660/168, 660/169, 660/170, 660/171,
660/179, 660/180, 660/181, 660/182, 660/183, 660/185, 660/186, 660/187, 660/188, 660/189, 662,
663, 664, 665/1, 665/2, 666/4, 668/2, 668/4, 669/2, 669/4, 669/5, 671/2, 671/3, 671/5, 671/8, 672/8,
673/2, 673/6, 673/7, 673/9, 673/11, 673/12, 673/13, 673/15, 673/16, 673/18, 673/20, 673/21, 682/2,
683/1, 683/2, 685/2, 685/3, 685/6, 685/7, 685/9, 685/11, 685/12, 686/1, 686/2, 686/3, 686/5, 686/7,
686/8, 687, 688, 689/2, 689/4, 689/8, 689/10, 689/12, 689/13, 690/1, 690/3, 690/4, 690/6, 690/7, 690/8,
690/10, 694, 695, 697, 699, 700/3, 701, 702, 703/1, 703/2, 703/3, 704/1, 704/2, 704/5, 705/1, 705/3,
705/4, 705/7, 705/12, 755/1, 763, 765, 766, 777/2, 778/2, 806/2, 816, 1103 a stavby č.p. 87, č.p. 86,
č.e. 394, č.p. 97, č.p. 57, č.p. 107 a č.p. 114 v obci Lhota Rapotina;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Obora u Boskovic parc.č. 34/2, 34/3, 34/9, 34/10, 34/24, 34/25,
34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30, 34/31, 34/32;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Skalice nad Svitavou st. p. 32, 67, parc.č. 498/1, 498/2, 505/18,
597/4, 599/1;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Sudice u Boskovic parc.č. 513/3, 513/22, 519/1, 519/2, 520/2,
524/1, 6305, 6310;
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- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Šebetov parc.č. 3306, 3307/5, 3324, 3341, 3343, 3349, 3350,
3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3369, 3436/2, 3440, 3441, 3626, 3652;
- sousední nemovitosti – pozemky v k.ú. Vážany u Boskovic parc.č. 8, 630/1, 650/8, 650/9, 650/10,
650/16, 650/24, 658/1, 658/9, 1539, 1541, 1546, 1547, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1712, 1713,
1714, 1754, 1757, 1778.
Území dotčené vlivy stavby bylo v tomto případě vymezeno zejména na základě vyjádření a stanovisek
dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
II.

KrÚ podle § 8 odst. 1 a 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
povoluje kácení dřevin v k.ú. Boskovice

za níže stanovených podmínek č. 13 až č. 16, a to konkrétně
3 ks lípa srdčitá (Tiliac Cordata) o obvodu kmene 188, 157 a 220 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 188 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
6 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 125, 94, 125, 125, 80 a 80 cm v měřitelné výšce
130 cm nad zemí
10 ks borovice černá (Pinus nigra) o obvodu kmene 110, 80, 94, 188, 80, 188, 141, 94, 110, 94 cm v měřitelné
výšce 130 cm nad zemí
5 ks javor babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 80, 94, 94, 94, 157, cm v měřitelné výšce 130 cm nad
zemí
12 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 94, 94, 220, 157, 125, 94, 124, 157, 80, 125, 125, 125 cm
v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 125 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks hloh obecný (Crataegus oxyacantha) o obvodu kmene 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
3 ks smrk pichlavý (Picea Pungens) o obvodu kmene 125, 80 a 125 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks višeň (Prunus sp.) o obvodu kmene 157 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks hrušeň obecná (Pyrus communis.) o obvodu kmene 110 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks slivoň švestka (Prunus domestica) o obvodu kmene 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
2 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu kmene 173, 94 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
2 ks smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene 141, 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
12 skupin zapojených porostů dřevin na ploše 170 m2, 70 m2, 70 m2, 70 m2, 200 m2, 400 m2, 80 m2, 300 m2,
350 m2, 140 m2, 440 m2 a 100 m2.
Kácení bude provedeno na pozemcích parc.č. 7179/2, 532, 7178, 3798, 7058/17, 3925, 3924/2, 3927,
7035/3, 7035/1, 7180/1, 785/42, 785/16, 3687/2, 3679, 3640/62, 7050/1, 7058/17 a 3801/1
v k.ú. Boskovice, podél železniční trati a vlakové zastávky Boskovice
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a současně podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
ukládá žadateli povinnost provedení náhradní výsadby
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin za níže stanovené podmínky č. 17, a to v tomto
rozsahu:
- 25 ks zlatice (Forsythia sp.) – k výsadbě bude použit sadební materiál o velikosti minimálně 50 - 100 cm.
Výsadba bude provedena dle České technické normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny
a jejich výsadba (ČSN 83 9021).
Místo výsadby: Ulice Nádražní – na pozemku p. č. 7035/3 v k.ú. Boskovice (vlastnické právo město
Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice)
- 6 ks buku lesního (Fagus sylvatica Atropurpurea ) – k výsadbě bude použit sadební o minimálním
obvodu kmínku 12/14 cm. Výsadba bude provedena dle České technické normy Technologie vegetačních
úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba (ČSN 83 9021).
Místo výsadby: Ulice Průmyslová – na pozemcích parc.č. 3183/54, 3183/55, 3183/56, 3183/57 a 3183/62
v k.ú. Boskovice (vlastnické právo město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice)
- 21 ks břízy bělokoré (Betula pendula) – k výsadbě bude použit sadební o minimálním obvodu kmínku
12/14 cm. Výsadba bude provedena dle České technické normy Technologie vegetačních úprav v krajině
– Rostliny a jejich výsadba (ČSN 83 9021).
Místo výsadby: na pozemku parc.č. 909 v k.ú. Mladkov u Boskovic – výsadba bude realizována k horní
hraně příkopu silnice spojující Mladkov u Boskovic a Chrudichromy směrem k poli (vlastnické právo
město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice). O realizaci výsadby bude před jejím
zahájením informován uživatel sousedního pozemku parc.č. 908 v k.ú. Mladkov u Boskovic.
III.

KrÚ podle § 8 odst. 1 a 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
povoluje kácení dřevin v k.ú. Lhota Rapotina

za níže stanovených podmínek č. 13 až č. 16, a to konkrétně
17 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 94, 94, 157, 157, 220, 220, 78, 78, 78, 126, 188, 188,
157, 78, 157, 126 a 126 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
26 ks vrba (Salix sp.) o obvodu kmene 94, 110, 220, 188, 220, 157, 188, 126, 245, 141, 188 a 15 ks o obvodu
47 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks vrba jíva (Salix Caprea) o obvodu kmene 94 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks modřín opadavý (Larix decidua) o obvodu kmene 94 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
3 ks bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 188, 94 a 94 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
2 ks ořešák královský (Juglans regia) o obvodu kmene 122 a 189 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
1 ks jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 157, cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
33 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene 188, 188, 94, 188, 126, 141, 94, 188 cm a 25 kusů
o obvodu 16 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
8 ks topol (Populus sp.) o obvodu kmene 314, 283, 130, 220, 94, 220, 141, 251 cm v měřitelné výšce 130 cm
nad zemí
3 ks třešeň obecná (Prunus avium) o obvodu kmene 126, 126, 78 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
3 ks jilm habrolistý (Ulmus minor) o obvodu kmene 220, 283, 188 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
2 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu kmene 126, 126 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí
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9 skupin zapojených porostů dřevin na ploše 160 m2, 40 m2, 90 m2, 250 m2, 200 m2, 660 m2, 500 m2, 100 m2
a 60 m2 tvořené vrbou (Salix sp.), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), lískou obecnou (Corylus avellana),
olší lepkavou (Alnus glutinosa), růží (Rosa sp.), trnkou obecnou (Prunus spinosa).
Kácení bude provedeno na pozemcích parc.č. 660/175, 316/41, 212/5, 212/4, 580, 579, 490/81, 490/30,
554/5, 554/6, 554/10, 552/8, 553/1, 552/2, 552/4, 553/2, 143/9, 143/6, 143/7, 111/35, 111/1, 452/2, 509/2,
509/1, 316/39, 651/1, 685/7, 650/3, 212/14, 452/21, 452/6, 490/80, 490/39, 110/5, 463/1, 463/2, 462/2,
461/2, 461/1, 457/1 v k.ú. Lhota Rapotina
a podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
ukládá žadateli povinnost provedení náhradní výsadby
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin za níže stanovené podmínky č. 17, a to v tomto
rozsahu:
- 110 ks javor babyka (Acer campestre) – k výsadbě bude použit sadební materiál o minimálním obvodu
kmínku 12/14 cm. Budou použity kultivary dorůstající výšky 6 m. Výsadba bude provedena dle České
technické normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba (ČSN 83 9021).
Místo výsadby: podél budoucího železničního náspu v km 0,150 až 0,590 u nové vlakové zastávky Lhota
Rapotina – v době vydání stanoviska jsou pozemky na kterých má být výsadba realizována vedeny
v katastru nemovitostí pod parc.č. 660/84, 660/82, 660/81, 660/18, 660/80, 660/78, 660/77, 660/79,
660/73, 660/70, 660/66, 660/64, 660/63, 660/60, 660/56, 1321, 641, 660/51, 660/45, 660/42, 660/40,
660/38, 660/36, 660/35, 660/33, 660/31, 660/23, 660/21 a 579 v k.ú. Lhota Rapotina.
IV. KrÚ podle § 8 odst. 1 a 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
povoluje odstranění souvislých ploch dřevin, kácení a ořez jednotlivých dřevin rostoucích mimo les
v přírodní památce Lebeďák
za níže stanovených podmínek souhrnně vypsaných pod č. 21, a to na pozemcích a v rozsahu uvedeném
a zakresleném v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí.
Pro umístění stavby, projektovou přípravu a provedení záměru se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu s výkresovou částí dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí (dále jen „DÚR“), která je v originále k nahlédnutí u KrÚ, jako součást spisového materiálu ve
věci stavby a dále viz odkaz: https://www.jmk.cz/content/24942 (do právní moci tohoto územního
rozhodnutí). DÚR datovaná 03/2019 včetně revize z 08/2021, kterou vypracovala obchodní společnost
SUDOP BRNO, spol. s r.o. IČ 44960417, Kounicova 688/26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Petr
Rotschein, ČKAIT 1003431, obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se
zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
Jelikož se jedná o záměr zvláště rozsáhlý, přílohou tohoto rozhodnutí je situační výkres širších vztahů výkres C.1 v měřítku 1:10 000 s tím, že originál je k nahlédnutí ve správním spise KrÚ; viz příloha č. 2
tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení.
2. Projektová dokumentace pro další stupeň projednání a pro realizaci stavby, resp. jednotlivých SO a PS,
bude zpracována v rozsahu daném prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu dle druhu speciální
stavby (vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve
znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
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předpisů). Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a ověřená DÚR
a pravomocné územní rozhodnutí.
3. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího
prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby a obsažené v textové části DÚR ověřené
v územním řízení.
4. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán s vlastníky technické a dopravní infrastruktury
v souladu s jejich stanovisky vydanými pro územní řízení.
5. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán s dotčenými orgány v souladu s jejich stanovisky
a závaznými stanovisky vydanými pro územní řízení.
6. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace je nutné řídit se vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
7. Pro stavební objekty, které dle § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona nevyžadují ke svému
provedení další povolení stavebního úřadu, musí být před realizací vypracována dokumentace pro
provádění stavby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona). Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
8. Stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona může provádět jako zhotovitel
jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím. Zhotovitel je povinen postupovat dle § 160 odst. 2 stavebního zákona.
9. Stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona, jedná-li se o stavbu veřejné
infrastruktury, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby
(§ 119 odst. 2 stavebního zákona).
10. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
11. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby (SO dle podmínky
č. 7 až 9) polohově a výškově vyznačeny. V místě jejich křížení nebo souběhu budou práce prováděny
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma všech sítí technické
infrastruktury.
12. Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“). Má-li se provádět stavební
činnost na území s archeologickými nálezy, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Stavebník je povinen ohlásit případné archeologické
nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče (viz § 23 odst. 2 a 5 památkového
zákona a § 176 stavebního zákona).
13. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí, pro které bylo závazné stanovisko podkladem
a zároveň poté co bude vydáno kladné stavební povolení k záměru „Boskovická spojka“.
14. Kácení bude realizováno v období vegetačního klidu, které trvá od 01. listopadu do 31. března,
a v případě, že toto nebude možné je dovoleno kácet i mimo toto období, avšak pouze za předpokladu,
že dotčené dřeviny neslouží k hnízdění ptáků či netopýrů, což bude ověřeno před samotným kácením
odborně způsobilou osobou.
15. Při kácení dřeviny musí být zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v zájmové lokalitě.
16. Kácející odpovídá za případné škody vzniklé kácením.
17. Náhradní výsadba bude realizována nejpozději do jednoho roku po dokončení stavby. Dále je ukládána
žadateli následná péče o výše uvedenou náhradní výsadbu po dobu 5 let. V rámci následné péče
provedeno odplevelení minimálně 2 x ročně, zálivka 5 – 8 x ročně v závislosti na dešťových srážkách
(zálivka u stromů nejméně v množství nejméně 100 l/kus), stromy budou podle potřeby znovu uvázány
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ke kůlům, upravena jejich korunka, případně odstraněna jutová bandáž. Stanovená náhradní výsadba
bude po vysazení a skončení náhradní péče fyzicky předána správnímu orgánu ochrany přírody (Odboru
TOŽP MěÚ Boskovice).
18. Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny před poškozením
v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
19. Stavba výše uvedených SO a PS bude umístěna v souladu s DÚR.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí (EIA) vydaného Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), pod
č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018
Pro fázi přípravy (pro další povolovací proces SO a PS vyžadujících stavební povolení)
- Koordinovat záměr Boskovická spojka se záměrem silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina.
- Projekt nové zastávky Lhota Rapotina zpracovat tak, aby stavba nepůsobila dominantně (barevné řešení
v neprůrazných odstínech, vyloučení lesku apod.)
- Provedení protihlukové stěny nebude v celé délce jednotné, v nepravidelných úsecích se bude měnit
(střídat). Ve stěně nebudou použity průhledné prvky. Projekt bude předložen ke schválení příslušnému
orgánu ochrany přírody.
- Aktualizovat bilanci výkopových zemin.
- Mostní konstrukce řešit jako bezbariérové pro drobné živočichy (oboustranné průchozí bermy). Všechny
stavební objekty řešit tak, aby se nestaly pastí pro drobné živočichy.
- Zpracovat plán organizace výstavby (dále jen „POV“) tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování
zejména přilehlé obytné zástavby emisemi a hlukem, zpracovat odpovídající soubor technicko –
organizačních opatření obsahující mj. opatření vyjmenovaná v podmínce č. 15 tohoto stanoviska. V rámci
POV stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizaci dopravní zátěže stávajících komunikací
v dotčeném území a negativních vlivů na obyvatelstvo. Tyto trasy nesmí zasahovat do souvisle
obydlených zón. V maximální míře využívat trasy budované komunikace jako přepravní trasy.
- Zpracovat havarijní plán zahrnující opatření pro případy živelných pohrom, zejména povodňových
situací.
Pro fázi výstavby
- Kácení dřevin provádět mimo vegetační období. V případě nemožnosti provést kácení v mimohnízdním
období (listopad – březen), bude kácení provedeno až po průzkumu dřevin odborně způsobilou osobou,
aby bylo vyloučeno případné hnízdění ptáků či netopýrů.
- Zajistit biologický dozor stavby.
- Zajistit sanačně geologický dohled stavby.
- Zajistit plnění POV tak, aby byly splněny následující požadavky:
 Veškerou stavební činnost provádět pouze v době od 7 do 21 hodin
 Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností, dle možností umístit tyto stroje co nejdál od bytové
zástavby
 Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích - využívat účelové
komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na
komunikacích
 Minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby, hlučná
stacionární zařízení stínit mobilními protihlukovými stěnami s pohltivým povrchem
 Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti s cílem zkrátit provoz výrazných
zdrojů hluku v jednom dni a práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích
 Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak mu umožnit odpovídající
úpravu režimu dne
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Vozidla opouštějící staveniště řádně očistit od zeminy a jiných nečistot ručním mechanickým
oklepem popř. oplachem tlakovou vodou (voda musí odtékat do staveništní jímky opatřené
pískovými filtry, odtud čerpána do kanalizace resp. filtrovaná voda může být znovu použita
k oplachu vozidel)
 Výjezd ze stavby stále kontrolovat a případné znečištění okamžitě odstranit
 Nákladní automobily s otevřeným nákladním prostorem, odvážející ze stavby prašný materiál,
musí být oplachtovány
 Při provádění zemních prací provádět kropení pro zamezení šíření prachu do okolí
 Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v závislosti na výstavbě objektů, neodkrývat celý
povrch najednou
 Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat;
při terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl skrápěn,
 Udržovat nákladní automobily a stavební stroje v dobrém technickém stavu
 Minimalizovat zemní práce a prašnou činnost v době zvýšeného sucha
 Skrápět odkryté plochy, stavební komunikace a deponie prašných a sypkých materiálů na
staveništi
 V průběhu výstavby zabránit znečišťování komunikací a vnášení nečistot do kanalizace
 V případě instalace recyklační nebo drticí linky na vytěžený štěrk a kamenivo bude součástí této
základny skrápěcí zařízení. Rozstřik vodní mlhy bude integrován přímo do prostoru drtiče
a průtok vody bude možné nastavovat dle prašnosti materiálu
 V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů
s vysokým výkonem
Pro fázi provozu
- Po zahájení provozu provést v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví kontrolní měření
hluku u vybrané obytné zástavby pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti realizovaných
protihlukových opatření.
- Kácení dřevin provádět mimo vegetační období. V případě nemožnosti provést kácení v mimohnízdním
období (listopad – březen), bude kácení provedeno až po průzkumu dřevin odborně způsobilou osobou,
aby bylo vyloučeno případné hnízdění ptáků či netopýrů.
Pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené
povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí
- Po dobu minimálně jednoho roku od uvedení stavby do provozu monitorovat hlukovou situaci podél
Boskovické spojky. V případě překročení stanovených limitů v chráněných venkovních prostorech staveb
přijmout opatření ke snížení hluku.
21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí (dále jen „KrÚ OŽP“), z hlediska zásahu do významných krajinných prvků a kácení
dřevin, č.j. JMK 46794/2019 ze dne 04.06.2019:
- Stavba „Boskovická spojka“ bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
zpracovanou Ing. Petrem Rotscheinem v měsíci březnu 2019. Jakékoli případné změny této
dokumentace, dotýkající se přírodní památky Lebeďák nebo jejího ochranného pásma musí být s KrÚ
JMK znovu projednány a jím odsouhlaseny.
- Na území přírodní památky Lebeďák nebudou v souvislosti s předmětným záměrem prováděny žádné
zemní práce, zřizovány deponie zeminy a do tohoto prostoru nebudou rovněž zajíždět žádné stavební
ani jiné mechanismy.
- V souvislosti s realizací předmětného záměru nedojde v přírodní památce Lebeďák (lesní i nelesní
pozemky) ke kácení, mrzačení či ořezu živých stromů (s výjimkou jedinců v havarijním stavu a souvislých
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ploch či jednotlivých stromů, uvedených a zakreslených v souhrnné příloze č. 3 tohoto rozhodnutí –
ozn. č. 1, 2 a 3), a to ani do budoucna v rámci údržby ochranného pásma nově elektrifikované trati.
- S kácením jednotlivých stromů či souvislých ploch dřevin v přírodní památce Lebeďák a jejím ochranném
pásmu (lesní i nelesní pozemky) nesmí být započato dříve, než nabude právní moci rozhodnutí
stavebního úřadu o povolení předmětné stavby.
- Kácení a ořez dřevin bude proveden mimo hnízdní období ptactva, tedy v podzimních a zimních měsících,
optimálně v období listopad-březen.
- Investor stavby před započetím kácení či ořezu stromů na území přírodní památky Lebeďák a v jejím
ochranném pásmu (lesní i nelesní pozemky) zajistí, aby tyto dřeviny byly v terénu za účasti zdejšího
orgánu ochrany přírody a dodavatele prací opětovně identifikovány a v případě potřeby znovu
vyznačeny.
- Veškerá dřevní hmota, vzniklá kácením nebo radikálním ořezem (seřezáním na kmenové torzo) starých
stromů na lesních pozemcích v přírodní památce Lebeďák, bude na těchto pozemcích ponechána
k zetlení.
- Deponie zeminy či jakéhokoli jiného materiálu budou v ochranném pásmu přírodní památky Lebeďák
zřizovány pouze dočasně a po ukončení stavby zajistí investor jejich neprodlené odstranění a uvedení
pozemků do původního stavu.
- Přeložka řeky Bělá bude provedena v souladu s dílčí projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Petrem
Rotscheinem ve spolupráci se společností Ateliér Fontes, s. r. o. v měsíci březnu 2019. Zrušené koryto
řeky bude zasypáno nekontaminovaným přírodním materiálem, nejlépe zeminou z nového koryta.
- V souvislosti s vegetačními úpravami břehů nově vytvořeného koryta nebudou v ochranném pásmu
přírodní památky Lebeďák vysazovány geograficky nepůvodní druhy dřevin.
- Za účelem zajištění komplexní ochrany přírodních hodnot zajistí investor po celou dobu stavby
přítomnost kvalifikovaného ekologického dozoru (odborný přírodovědný dozor).
22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MŽP – souhlas k trvalému a dočasnému odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), v k.ú. Boskovice a v k.ú. Lhota
Rapotina, č.j. MZP/2019/560/707 ze dne 15.05.2019:
- Seznam pozemků dotčených záborem půdy a grafické znázornění záboru půdy viz příloha č. 4 tohoto
rozhodnutí.
Souhlas s trvalým odnětím půdy pro záměr „Boskovická spojka“ je udělován za předpokladu, že žadatel zajistí
splnění následujících podmínek:
- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným
nezemědělským způsobem.
- Hranice trvalého odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
- V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“) stavebník provede na svůj náklad z části odnímané
plochy o výměře 8,9954 ha skrývku kulturních vrstev půdy, v mocnosti stanovené na základě doložených
výsledků pedologického průzkumu (GeoTec-GS, a.s., Praha, listopad 2017). Mocnosti skrývky jsou
vyznačeny v kap. 7. Vyhodnocení a závěr (str. 7 - 8) a v příloze č. 1 Mapa skrývkových oblastí. Při skrývce
je nutno dohlížet na skladbu sejmutých vrstev, aby nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému
ohumusování.
- V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona ZPF se uděluje výjimka z povinnosti provést skrývku svrchních
kulturních vrstev na ploše 1,1143 ha na částech pozemků uvedených v předložené dokumentaci pro
územní rozhodnutí s názvem „Boskovická spojka”, v části B.6.2 Zemědělská příloha, tab. 4 (str. 13 - 27).
- Skrytá ornice v množství cca 19.366 m3 a skrytá podornice v množství cca 10.114 m3 budou uloženy
odděleně od ostatních deponií a budou zajištěny před odcizením či znehodnocením.

25

Skrytá podornice a část skryté ornice v množství cca 15.767 m3 bude použita v rámci realizace stavby
k ohumusování svahů nového tělesa železniční trati a nového tělesa silnice a navazujících nezpevněných
ploch (prostor mezi tratí a řekou Bělou, břehové úpravy podél nového koryta Bělé, prostor kolem
komunikace III/37426).
- V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona ZPF zajistí stavebník hospodárné využití přebytečné skryté ornice
v množství cca 13.713 m3 na zlepšení kulturních vrstev pozemků v k.ú. Boskovice a Lhota Rapotina.
- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a rozprostřením skrývaných
kulturních vrstev půdy povede stavebník evidenci, v níž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Součástí evidence bude souhlas
vlastníků (uživatelů) pozemků s rozprostřením skryté ornice, které stavebník zajistí při plnění předchozí
podmínky. Kopii evidence doručí stavebník do 30 dnů od ukončení skrývky a při kolaudaci stavby orgánu
ochrany ZPF Městského úřadu Boskovice.
- Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebudou v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona ZPF stanoveny odvody,
protože se jedná o odnětí půdy pro stavbu dráhy, jejímž stavebníkem a vlastníkem je stát.
- Dle § 3b odst. 4 zákona ZPF stavebník doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas
s odnětím podkladem, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci Ministerstvu životního prostředí, OVSS VII,
a orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Boskovice.
Souhlas s dočasným odnětím půdy pro záměr „Boskovická spojka“ je udělován za předpokladu, že žadatel
zajistí splnění následujících podmínek:
- Hranice dočasného odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
- Na části dotčených zemědělských pozemků o výměře 5,4506 ha provede stavebník skrývku kulturních
vrstev půdy v mocnosti stanovené na základě doložených výsledků pedologického průzkumu (GeoTecGS, a.s., Praha, listopad 2017). Mocnosti skrývky jsou vyznačeny v kap. 7. Vyhodnocení a závěr (str. 7 - 8)
a v příloze č. 1 Mapa skrývkových oblastí. Při skrývce je nutno dohlížet na skladbu sejmutých vrstev, aby
nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému ohumusování. O skrývce, jejím přemístění
a rozprostření povede řádnou evidenci. Skrytá ornice v množství cca 16.352 m3 bude uložena
a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu odcizování a znehodnocování. Po skončení stavby bude
využita výhradně pro rekultivaci dočasně odnímaných pozemků.
- V případě porušení zemědělských účelových komunikací nebo znepřístupnění zemědělsky využívaných
pozemků, vybuduje vlastním nákladem náhradní komunikace resp. náhradní přístupy na tyto pozemky.
- Za dočasné odnětí půdy ze ZPF budou v souladu s § 11 zákona ZPF předepsány odvody ve výši stanovené
podle přílohy zákona. V souladu s § 9 odst. 9 zákona ZPF se výše odvodů za dočasně odňatou půdu
o celkové výměře 5,9071 ha vymezuje orientačně ve výši 144.579,17 Kč/rok. Odvody za dočasně
odňatou půdu ze ZPF budou hrazeny každoročně, až do doby protokolárního ukončení rekultivace.
Rozhodnutí o odvodech bude vydáno příslušným orgánem ochrany ZPF (MěÚ Boskovice, OŽP)
v návaznosti na pravomocná rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.
23. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, č.j. JMK 11430/2021 ze dne
01.02.2021:
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto
rozhodnutí (viz příloha č. 2 – C. 1 Situační výkres širších vztahů).
-
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24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Boskovice (dále jen „MěÚ Boskovice“), odboru
tvorby a ochrany životního prostředí, č.j. DMBO 9596/2019/TOŽP/Po ze dne 12.02.2019:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“)
- Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem dle § 5a odst. 5
zákona č. 114/1992 Sb.
- Konstrukce vedení vysokého napětí budou odpovídat schváleným typům, které se vyskytují ve vydaných
stanoviscích AOPK ČR. Pokud bude použita konstrukce neodpovídajícím schváleným typům, musí být
zajištěn odborný posudku AOPK ČR, který prokáže, zdali je z hlediska ochrany ptáků bezpečné.
- Dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. ochráněny před jejich
poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a to v rozsahu dle české
normy Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné
ochrany rostlin a živočichů v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Při provádění prací bude
minimalizována rušivá činnost, která by mohla vést ke zničení, poškození nebo ohrožení rostlinných
a živočišných druhů na místě stavby a ničení jejich biotopu, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky
dostupnými prostředky, budou dodržovány zásady jejich obecné ochrany.
- Výkopy pro uložení kabelů v blízkosti stromů budou prováděny ručně či protlakem.
- Při provádění výkopových prací musí být veškeré kořeny chráněny chráničkou a zakryty mokrou textilií.
- Při stavebních pracích je nutné kořeny stromů podkopávat, nikoli překopávat.
- Za pokácené dřeviny bude orgánem ochrany přírody stanovena náhradní výsadba za pokácené dřeviny.
V případě ozelenění pozemku p.č. 6919/3 v k.ú. Boskovice (případně přilehlých ploch) požadujeme ze
strany investora akce předložení projektu ozelenění (použité taxony, počty kusů, způsob výsadby,
následná péče apod.).
- Při předáním pozemků zpět městu bude osloven referent správy zeleně.
- Po dokončení stavby požadujeme upravení dotčených a okolních ploch, odstranění hrubých surovin
(např. kamení, štěrk, zbytky stavebního materiálu), zrekultivování a osetí travní směsí.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Při provádění zemních prací bude prováděno kropení a čištění staveniště a jeho okolí
- Zkrápět nebo plachtovat deponie prašných a sypkých materiálů (zemina, suť) na staveništi
- Minimalizovat zemní práce a prašnou činnost v době zvýšeného sucha
- Sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby nedocházelo k jejich
padání na vozovku
- Nákladní automobily s otevřeným nákladním prostorem odvážející ze stavby prašný materiál (zemina,
suť) musí být oplachtované
- Výjezd ze stavby udržovat tak, aby nebyla znečištěna komunikace
- Nákladní automobily a stavební stroje budou v řádném technickém stavu, tak aby splňovaly emisní limity
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
- Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami,
které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.
- Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je
možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými záchytnými vanami
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k zachycení úkapů, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné
havárie.
25. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí, z hlediska zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP), č.j. DMBO
8931/2019/TOŽP ze dne 03.06.2019:
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SUDOP BRNO, spol.
s. r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 61136 Brno, IČ: 44960417 z března 2019, arch. číslo 2016110816,
číslo zakázky 16026-01-0717 a případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.
- Případné kácení dřevin rostoucích na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu;
o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně
příslušného orgánu ochrany přírody.
- Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před
poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány na březích vodních toků.
- V blízkosti toku nesmí stavební stroje parkovat, být opravovány a nesmí zde být doplňovány pohonné
hmoty.
- Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
- Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutný rozsah.
Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci stavby nesmí
dojít k devastaci či trvalému poškození VKP.
- Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní
opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito
náplní biologicky odbouratelných olejů.
- Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky
dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Před začátkem realizace stavby bude ustanovena odborně způsobilá osoba, která zajistí biologický
dohled (dále biologický dozor) po celou dobu realizace záměru.
26. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí, z hlediska zásahu do krajinného rázu, č.j. DMBO 9071/2019/TOŽP ze dne 03.06.2019:
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SUDOP BRNO, spol.
s. r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 61136 Brno, IČ: 44960417 z března 2019, arch. číslo 2016110816,
číslo zakázky 16026-01-0717, tak jak byla předložena k vydání závazného stanoviska do krajinného rázu
dne 26. 03. 2019. Jakékoliv případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.
- Při realizaci stavby nebudou použity kontrastní ani reflexní materiály či nátěry. Povrchové úpravy budou
provedeny v přírodních odstínech, aby došlo ke snížení možného negativního působení na krajinný ráz.
- Budova zastávky bude provedena s dřevěnou výplní hnědé barvy.
- Protihluková stěna bude realizovávána podle návrhu v B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické
řešení, tak jak byl předložen k vydání závazného stanoviska do krajinného rázu dne 26. 03. 2019.
- Bude realizována výsadba dřevin v úseku 6 km 0,150 až 0,590. Počet dřevin, druhové složení a druh
sadebního materiálu bude upřesněn v závazném stanovisku k povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les pro stavbu Boskovická spojka v k.ú. Lhota Rapotina (povolení viz výrok III. tohoto rozhodnutí).
- Dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
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Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky
dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.)
27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí, z hlediska nakládání s odpady, č.j. DMBO 15177/2022 ze dne 11.07.2022:
- Stavební záměr bude realizován v rozsahu předložené dokumentace s názvem „Boskovická spojka“,
kterou zpracoval Ing. Petr Rotschein, tak jak byla předložena k vydání závazného stanoviska. Jakékoliv
případné změny budou projednány se zdejším orgánem odpadového hospodářství.
- Vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou
odděleně soustřeďovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.
- Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo
znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií
odpadového hospodářství.
- Vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) nebo
obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle
§ 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.
- S odpadem obsahujícím azbest je nutné nakládat v souladu s § 85 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v
platném znění. „Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu
do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin
obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické
požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů“ (Zákon č. 258/2000
Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Vyhláška č. 432/2003 Sb.).
- Stavebník předloží zdejšímu orgánu odpadového hospodářství výsledky provedených analýz, včetně
konkrétního způsobu naložení s odpady (uvedení konkrétních oprávněných firem, kterým byly předány)
a dále doklady o předání všech odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nejpozději do 30
dnů od oznámení stavebnímu úřadu o ukončení záměru nebo při závěrečné kontrolní prohlídce.
Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán
– včetně IČZ. Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např.
osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní
množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).
- Zařízení lze provozovat jen s platným souhlasem příslušného krajského úřadu dle ustanovení § 21 a § 22
zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Provozovatel bude mít provedeno zjišťovací řízení podle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostřední, včetně jeho výsledků. Zařízení může být
využíváno jen v souladu s § 17 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech.
- Terénní úpravy budou prováděny v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství, zejména
pak vyhláškou č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, vzorky zeminy budou
podrobeny analýze a výsledky archivovány po dobu 5 let. Autorizovanou osobou dle báňských předpisů
bude zpracováno hodnocení rizika podle ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky č. 273/2021.
- Původce odpadu je povinen v souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech mít zajištěno
předávání odpadů, které sám nezpracuje podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, písemnou
smlouvou před jejich vznikem s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních
a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická
nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.
- Toto závazné stanovisko nahrazuje závazné stanovisko pro tutéž stavbu vydané dne 01.04.2019,
č.j. DMBO 5329/19/Ko.
-
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28. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí, z hlediska dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních pozemků ve vzdálenosti
do 50-ti m od jejich hranice, č.j. DMBO 7317/2020/TOŽP/Ru/221.2.4 ze dne 14.04.2020:
- Dotčené pozemky viz příloha č. 5 tohoto rozhodnutí
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení místa stavby oprávněnou autorizovanou osobou
a budou přizváni vlastníci dotčených lesních pozemků či jejich zmocnění zástupci za účelem ověření
splnění stanovených podmínek (vzdáleností do 50 ti metrů od PUPFL) a dodržení rozsahu přímého
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
- Rozsah přímého dotčení lesních pozemků nesmí překročit povolenou hranici a rozsah stanovený tímto
závazným stanoviskem.
- Za hranicí trvale odňatých částí přímo dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude ukládán
žádný stavební materiál a ani tyto pozemky nebudou využívány k jiným účelům.
- Budou respektovány podmínky odborného lesního hospodáře.
- Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).
- V průběhu stavby nebude zamezen přístup k sousedním lesním pozemkům za účelem jejich využívání
vlastníky, případně jejich nájemci.
- Zřízením stavby nesmí dojít k vytvoření ztížených podmínek pro možné obhospodařování sousedních
lesních pozemků, zejména pak bude zachován přístup.
- Technické provedení staveb bude dimenzováno a řešeno tak, aby lesní výrobou a lesním provozem
nemohlo dojít k jejich poškození.
- V souladu s § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad
nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před
možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich
částí, přesahem větví a kořenů…
29. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blansko (dále jen „MěÚ Blansko“),
odboru životního prostředí, z hlediska zásahu do VKP, č.j. MBK 33587/2019 ze dne 24.06.2019:
- Stavební práce budou probíhat v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav
v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Stavební činnost nezasáhne do vodních toků a doprovodných břehových porostů, které jsou součástí
regionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (RK 1416).
- Jakákoli změna oproti předloženému projektu bude se zdejším orgánem ochrany přírody předem
projednána.
30. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Blansko, odboru životního prostředí,
vodoprávního úřadu, č.j. MBK 37737/2019 ze dne 17.07.2019:
- Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být
v dobrém technickém stavu, který musí být před zahájením prací ověřen a zkontrolován, a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
- V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude
skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Nesmí dojít k porušení břehu a břehových
hran vodních toků.
- Budou respektovány požadavky ve vyjádření Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, ze dne
04.06.2019, č.j. PM-9726/2019/5203/Fi (aktualizováno č.j. PM-15365/2021/5203/Fi ze dne 15.04.2021).
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Budou respektovány požadavky ve vyjádření správce toku — Lesů České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno č.j. LČR 952/002311/2019 ze dne 07.06.2019.
- Případné dotčení břehového porostu je třeba projednat se správcem toku.
31. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, z hlediska nakládání
s odpady, č.j. MBK 33484/2022 ze dne 28.06.2022:
- Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržovány ustanovení zákona o odpadech, (což
podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona
o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat
odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou
smlouvou před jejich vznikem.
- Dále upozorňujeme, že dle ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, lze využít nekontaminovanou
zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V ostatních případech
se jedná o odpad (popř. vedlejší produkt) a je třeba s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech
(dle předložené PD je množství přebytečného výkopku cca 260 t).
32. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“), č.j. KHSJM 09692/2019/BK/HOK ze dne 25.02.2019:
- Po dokončení stavby (např. v průběhu zkušebního provozu) provést měření hluku pro ověření
nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních
prostorech staveb stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. V případě zjištění překročení hygienických limitů hluku je třeba provést opatření
k jejich docílení.
- Před uvedením přeložek vodovodů do provozu provést odběr a laboratorní rozbor vzorků pitné vody
z přeloženého Březovského vodovodu a přeloženého vodovodu u výpravní budovy Boskovice v rozsahu
kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
33. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, sp.zn. 112180/2021-1150-OÚZ-BR ze
dne 07.05.2021:
- Před zahájením akce požadujeme předložit termín realizace a schválený návrh dopravního opatření na
dotčené trati na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11
Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy
Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).
34. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru dopravy, č.j. DMBO
7101/2021/DOP ze dne 13.04.2021:
- Při případném umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu
v silničním pozemku (silnice II./III. třídy, místní komunikace) se jedná o zvláštní užívání pozemních
komunikaci dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a je třeba k němu mít povolení
příslušného silničního správního úřadu.
- V souladu s § 50 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, musí způsob uložení vedení inženýrských sítí v prostoru pod silničním
pozemkem respektovat podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí“.
- Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude řešena
samostatně, a o její schválení, resp. povolení si žadatel požádá samostatně v časovém předstihu min. 1
měsíc před samotnou realizací stavby Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy na základě předchozího
souhlasu Policie ČR, Dopravní inspektorátu Blansko.
-
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Případná trvalá úprava provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude řešena samostatně
před realizací stavby a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu. Bude ji povolovat Městský úřad
Boskovice, Odbor dopravy a bude odsouhlasena Policií ČR, Dopravní inspektorát Blansko.
- Případné připojení silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k silnici nebo
místní komunikaci a úprava takového připojení nebo jeho zrušení podléhá dle § 10 zákona o pozemních
komunikacích povolení příslušného silničního správního úřadu, stejně tak připojení sousední nemovitosti
k silnici nebo k místní komunikaci a úprava takového připojení nebo jeho zrušení.
- Rušení železničních přejezdů podléhá dle § 37a zákona o pozemních komunikacích povolení příslušného
silničního správního úřadu.
- Stavba pozemních komunikací musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
- Projektová dokumentace musí být zpracována podle platných zákonů, norem a vyhlášek a projednána
s dotčenými orgány státní správy a jejich případné podmínky budou zahrnuty do řešení stavby.
- Projektová dokumentace staveb pozemních komunikací pro účely stavebního řízení musí být
autorizována oprávněným projektantem pro dopravní stavby.
- Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby
požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.
Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební
záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Pokud stavba bude vyžadovat dočasný zábor
sousedních pozemků, je nutno získat souhlas vlastníků dotčených pozemků tímto záborem.
- Stavby pozemních komunikací musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména
v oblasti sklonových a šířkových parametrů. V případě, že tyto stavby nebudou odpovídat této vyhlášce,
musí o udělení výjimky rozhodnout příslušný speciální stavební úřad.
- Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací, v případě znečištění
bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu
a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný materiál, mechanismy ani
výkopek bez povolení příslušného silničního správního úřadu.
35. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., č.j. PM-15365/2021/5203/Fi ze dne
15.04.2021 (aktualizace stanoviska č.j. PM-9726/2019/5203/Fi ze dne 04.06.2019):
Stanovisko správce povodí
- Dešťové vody budou v max. možné míře zasakovány a zadržovány v dané lokalitě (§ 5 a 27 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách - vodní zákon, TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“).
- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je si plně
vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností
(§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností).
Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při
povodňových průtocích nebo chodem ledů.
- Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Vyjádření správce vodních toků ve správě Povodí Moravy, s.p.
- V dalším stupni PD požadujeme podrobný návrh zaústění příkopů do koryta vodních toků u stavebních
objektů SO 05-19-01, SO 05-19-02 a SO 06-18-01.
- Požadujeme, aby opevnění koryta u objektu „SO 06-19-01 Most v km 0,119“ bylo provedeno v celém
profilu mostu včetně bermy, tzn. až po pilíře mostu.
-
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U objektu SO 06-19-62 a SO 06-19-03 chybí bližší popis opevnění koryta pod objekty. Do navazujícího
stupně PD požadujeme doplnit.
- U objektu SO 06-33-01 požadujeme opevnit břehy v místech těsného souběhu koryta vodního toku
s železnicí ve staničení cca km 0,8.
- V DSP bude podrobně popsán způsob odvodnění a správně uvedeny recipienty včetně IDVT - Mlýnský
náhon je „Náhon a odp. Lhota Rapotina“ (viz celkové VH řešení).
- Navržená ochranná hráz, stavební objekt SO 06-33-01.02, bude proveden dle ČSN 75 2410. Správcem
a majitelem objektu bude obec Lhota Rapotina.
- Z důvodu následné možné konsolidace zemního tělesa ochranné hráze doporučujeme přesypání zemní
pláně ochranné hráze o 0,10 m. Teprve na takto zhutněnou zemní pláň doporučujeme uložit separační
netkanou geotextilii s dalšími konstrukčními vrstvami.
- Do přílohy Vzorový profil hráze, část dok. D.2.1.5.5, příloha 5 doporučujeme pod konstrukční vrstvy
zpevněné koruny hráze uložení separační netkané geotextilie zahnuté do tvaru „U“ z důvodu oddělení
různých konstrukčních vrstev. Doporučujeme doplnění příloh vzorový profil hráze a příčné profily hráze
a toku.
- Zpevněná koruna hráze není vozovkou, jelikož dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., § 58, odst. 2, písm. a)
se po ochranných hrázích nesmí jezdit vozidly, pokud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu
určených. Do popisu v příloze D.2.1.1.5, příloha 5 a 6 požadujeme opravu z konstrukce vozovky na popis
zpevněná koruna hráze.
- V příloze D.2.1.1.5 příloha 6 je zpevněná koruna hráze vyspádována v příčném sklonu směrem od toku.
Požadujeme, aby vyspádování v příčném sklonu, bylo směrem k toku Bělá.
- Zhutnění nově budované hráze, zhutněný násyp, bude proveden na 95% Proctor Standart dle ČSN 72
1006.
- Vytěženou dřevní hmotu (kmeny a větve ø ≥ 15 cm, v max. délkách 4 m) z pokácených dřevin, rostoucích
na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., požadujeme shromáždit na
svozné místo, odkud si ji odvezeme. Místo pro dočasnou deponii dřevní hmoty bude před zahájením
kácení odsouhlaseno provozem Blansko. Upozorňujeme, že skladbu, umístění a spon příp. náhradní
výsadby podél koryt vodních toků a ochranné hráze, je třeba předem projednat s přímým správcem toku
– provoz Blansko.
- V dalším stupni PD budou jednotlivé výustní objekty pro odvodnění účelové komunikace pod nadjezdem
SO 07-18-03 do koryta Svitavy doplněny a navrženy včetně opevnění.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.).
Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský
dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou včetně objektů souvisejících s
vodními toky své správy ani majetku ( tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo
hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
- Bude opraven nesoulad údajů (rozměry) u SO 06-19-62 a SO 06-19-03 v TZ se souhrnnou technickou
zprávou B.
- DSP zahrnující výše uvedené připomínky nám bude předložena k vyjádření.
36. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,
územního odboru Blansko, dopravního inspektorátu, č.j. KRPB-48780-3/ČJ-2019-060106-TES ze dne
24.05.2019:
- Předmětná akce bude v dalších stupních stavebního řízení zkoordinována a řešena dle dříve schváleného
záměru — č.j.KRPB-48747/ČJ-2019-060106-TES, kde je řešeno zrušení stávajícího zálivu pro náhradní
autobusovou dopravu v ulici Nádražní a prodloužení odbočovacích pruhů na Nádražní a Mánesově.
-

33

Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami
a předpisy.
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno
a odsouhlaseno Dopravním inspektorátem v Blansku a stanoveno příslušným silničním správním úřadem
při jednání o zvláštním užívání komunikace.
37. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, z hlediska napojení
a úpravy sjezdů, č.j. 22735/2018-ÚVO/DoPe ze dne 17.01.2019:
- Povrchy připojení budou z pevného bezprašného povrchu, odvodnění zpevněných ploch bude vyřešeno
tak, aby voda nevytékala na silnici.
38. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, z hlediska realizace
přeložek inženýrských sítí, č.j. 15296/2020 ze dne 21.09.2020:
- Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí 150 cm od nivelety vozovky, chránička bude
umístěna v celém tělese pozemní komunikace.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál
nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí
v souvislosti s touto stavbou.
- Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Petr Dolníček... silniční
inspektor.
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení
protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se
zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice
za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení
zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy
veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
- Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné
dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním
úřadem na základě vyjádření Policie ČR Dl a SÚS JMK.
- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku
provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
39. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora,
č.j. LCR144/003396/2019 ze dne 17.03.2020 (aktualizace vyjádření č.j. LCR144/000445/2019 ze dne
06.03.2019):
- Stavba bude umístěna dle předložené situace.
- K pozemkům ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. bude
před započetím stavebních prací uzavřena Smlouva o nájmu.
- Naše vyjádření je podmíněno souhlasem vlastníků dotčených lesních pozemků, ke kterým LČR, s.p.
vykonává funkci odborného lesního hospodáře.
- Na lesní správu bude zasláno písemné oznámení o datu zahájení stavby a to nejméně 14 dní předem.
- K lesním pozemkům s dočasným a trvalým záborem bude doloženo Rozhodnutí o trvalém nebo
dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Případné kácení stromů bude projednáno s revírníky Ing. Žampachem a p. Kohoutkem.
- Přilehlé lesní pozemky, ke kterým není vydáno rozhodnutí o dočasném nebo trvalém odnětí z PUPFL,
nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu.
- Při realizaci je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle
zákona č. 289/1995 Sb.
-
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40. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava,
z hlediska správce toků, č.j. LCR942/114200/2021 ze dne 23.07.2021 (nahrazuje vyjádření
č.j. LCR952/002311/2019 ze dne 07.06.2019):
- Toto vyjádření plně nahrazuje již vydané vyjádření LČR pod č.j. LCR952/002311/2019 ze dne 7.6.2019.
- Další stupeň projektové dokumentace „Boskovická spojka“ a projektová dokumentace ke stavbě „II/374
Boskovice — Lhota Rapotina, přeložka“ včetně konkrétní výkresové dokumentace a technického popisu
v místech dotčení vodního toku bude předložena správci toku k vyjádření.
- Přeložka vodního toku a vyústění z odvodňovacích příkopů nesmí narušovat podélnou niveletu dna
a tvořit překážky, či snižovat stávající průtočný profil v korytě vodního toku.
- Stavbou nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
V ochranném pásmu 6 m od obou břehových hran nebudou umísťovány žádné další stavby.
- V ochranném pásmu vodního toku se zamýšlenou stavbou 6 m od obou břehových hran budou
provedeny stavební úpravy tak, aby byl zajištěn případný pojezd těžké techniky (min. 20 t).
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku nad rámec
nutného kácení v rámci stavby, stromy a keře v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti
poškození, dle ČSN 83 9061 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Přeložka vodního toku, včetně všech svých funkčních objektů a vyústění odvodnění zůstane v majetku
správce/vlastníka komunikace, který zodpovídá za její pravidelnou údržbu a případné opravy.
- Pokud dojde v rámci přeložky vodního toku i k částečnému dotčení upraveného koryta toku, který
vedeme pod názvem HB Boskovický potok II, musí dojit k majetkoprávnímu vypořádání této stavby, a to
ještě před vydáním stavebního povolení. Rozsah dotčení bude detailně řešit PD pro stavební povolení,
která nám bude předem předložena k vyjádření.
- Jelikož bude akcí dotčeno koryto vodního toku na pozemku p.č. 7166/15 a 7166/2 v k.ú. Boskovice, který
je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro LČR, požadujeme ode dne předání pozemku
stavebníkovy uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou, nejdéle však na 5 tet, která bude ukončena
právními účinky vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí (viz dále) a následně po realizaci
stavby, avšak před její kolaudaci (případně před zahájením užívání stavby u staveb kolaudaci
nevyžadující), požadujeme uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti nebo provedení
majetkoprávního vypořádání dotčené části pozemku.
41. Budou dodrženy podmínky stanoviska České dráhy, a.s., RSM Brno, č.j. 3100/19-RSMBRNO ze dne
16.09.2019:
- Veškeré dotčení nemovitostí ČD stavbou bude předem projednáno s RSM Brno v rámci vyjádřeni
k DSP/DPS a může být realizováno pouze v rozsahu dle v době projednání platných nebo následně
uzavřených soukromoprávních smluv mezi ČD a investorem.
- Záborové elaboráty v rámci DSP/DPS požadujeme dodat i v otevřené formě (textovou část ve formátu
MS Office a grafickou ve formátu DGN systému MicroStation, DXF systému AutoCAD, Shapefile systému
Arclnfo nebo VYK systému Kokeš).
- Před zahájení stavby musí být proveden odkup následujících nemovitostí ČD investorem: pozemek
p.č. 7183 v k.ú. Boskovice a stavba „BOSKOVICE - sklad zboží žst.” (v evidenci ČD IC5000355336), která
je jeho součástí; stavba „BOSKOVICE - útulek (buňka - na rampě)” (v evidenci ČD IC6000174284).
- Nutnou podmínkou pro předáni staveniště je, aby pozemek a obě tyto budovy byly před zahájením
stavby již v majetku investora. Proto doporučujeme investorovi, aby zhodnotil, zda bude odprodej
majetku CD v žst. Boskovice v rámci projektu ÚMVŽST v době zahájení stavby již realizován — v opačném
případě je nutné písemně požádat RSM Brno o odkup výše zmíněných nemovitostí mimo projekt
ÚMVŽST a to nejméně 6 měsíců před předáním staveniště.

35

42. Budou dodrženy podmínky vyjádření obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
divize Boskovice (dále jen „VAS“), č.j. 318/19 ze dne 02.05.2019 (platnost prodloužena vyjádřením VAS
č.j. 0400/21 ze dne 06.05.2021):
- Pro přesné určení vodovodu, kanalizace, objektů a zařízení s nimi souvisejících je nutné před zahájením
zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoze 01 (…) a provoze 03 kanalizace (…) vytyčení
a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k jeho poškození a k poškození vodovodních
a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutné získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků
nemovitostí, pro které slouží.
- Nejvíce námi provozovaných zařízení se nachází v zastavěné části Boskovic, např. stáv. objekt ČOV,
vodovodní přivaděč Boskovice — Letovice, vodovody, kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky
atd. V prostoru mezi Boskovicemi a Sudicemi je tratí křížen vodovodní přivaděč Velké Opatovice —
Boskovice, v Knínicích se nachází tento přivaděč v její blízkosti. Mezi Lhotou Rapotinou a Boskovicemi se
nová stavba přiblíží k vodovodnímu přivaděči Boskovice — Blansko, ve Skalici bude dotčen vodovod
a v blízkosti se nachází kanalizace. V těsné blízkosti se nachází areál ČOV Lhota Rapotina, vodovod pro
Oboru, v k.ú. Klemov — vodovod a kanalizace budou v souběhu s tratí a budou ji také křížit atd.
- V Boskovicích vede železniční trať v těsné blízkosti stávajícího objektu ČOV, který má být intenzifikován.
Požadujeme, aby při zpracovávání dalšího stupně PD byla respektována PD na intenzifikaci ČOV a obě
stavby byly zkoordinovány. Následně požadujeme umožnit provedení intenzifikace ČOV včetně založení
objektů v blízkosti trati.
- SO 03-16-01 žst. Boskovice, železniční spodek — řeší odvedení dešťových vod ze směru od Šebetova do
stávající jednotné kanalizace v ul. Dřevařské. Toto je nutné dořešit v rámci stavby. Jedná se nejen o
dešťové, ale i o balastní vody, které se ze železniční tratě dostávají do kanalizace v ul. Dřevařské a zatěžují
kanalizační síť i ČOV. Mohlo by dojít k jejich odvedení žlabem podél trati a napojení do nové dešťové
kanalizace u výpravní budovy.
- Co nejvíce dešťových vod od výpravní budovy a z prostoru nádraží je třeba odvést pomocí nové dešťové
kanalizace do stáv. odlehčovací stoky v blízkosti hotelu Slávie, tak aby stáv. jednotná kanalizace DN 400
v ul. Nádražní byla dešťovými vodami zatížena co nejméně.
- Veškeré stavební objekty navržené v rámci stavby (mosty, propustky, opěrné zdi ...) včetně základových
konstrukcí, skládky materiálu nebo objekty zařízení staveniště budou umístěny min. 3,0 m od povrchu
námi provozovaných vodohospodářských zařízení. Stavbou nesmí dojít k zamezení příjezdu pracovníků
VAS k těmto zařízením.
- Jakékoliv zásahy do stávajících vodovodních přípojek provedou naši pracovníci na objednávku (provoz
01 vodovody Boskovice …).
- Jakékoliv zásahy do stávajících kanalizačních přípojek provedou naši pracovníci na objednávku (provoz
03 kanalizace …).
- Důsledně bude nutné dbát na odvádění dešťových vod ve všech místech, kde provozujeme splaškovou
kanalizaci mimo tuto kanalizaci a ke kontrolám přizvat pracovníky VAS (provoz 03 …).
- Stavbou nesmí dojít ke snížení nebo ke zvýšení krytí vodovodu, kanalizace, kabelů s nimi souvisejících
apod.
- V souběhu požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi povrchem námi provozovaných vedení (včetně
šachet a jiných objektů) a navrhovanými kabelovými vedeními a dalšími IS minimálně 1,0 m.
V ojedinělých případech v místech se stísněnými prostorovými podmínkami lze tuto vzdálenost snížit,
ale tak aby tato vzdálenost byla vždy větší než min. vzdálenost dle ČSN 73 6005. Při křížení potrubí je
třeba respektovat alespoň min. vzdálenosti stanovené v ČSN 73 6005. Umístění kabelů a dalších IS bude
s pracovníky VAS konkrétně dojednáno na místě samém, pokud se vytyčením vodovodu nebo kanalizace
prokáže, že je jejich průběh odlišný od zaměření.
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V místě křížení vodovodu a kanalizace s trasou kabelového vedení požadujeme uložení kabelů do
chráničky s přesahem 1 m na obě strany od povrchu potrubí v místě křížení.
- Ke kontrolám provádění stavby v místech dotčení námi provozovaných objektů a zařízení a v jejich
blízkosti, před zásypem rýh s kabely a dalšími IS realizovanými v rámci stavby v místech dotčení
vodovodu, kanalizace nebo objektů na těchto zařízeních, požadujeme přizvat pracovníky VAS divize
Boskovice (pracovníci provozů …). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby
nastanou v případě stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. V místech, kdy budou
prováděny zemní práce v těsné blízkosti vodovodu, kanalizace nebo objektů s nimi souvisejících je nutné
dbát zvýšené opatrnosti při výkopových pracích a nesmí dojít k poškození potrubí, šachty na potrubí,
obsypu, lože nebo signalizačního vodiče apod.
- Nejpozději při dokončení stavby požadujeme na VAS předat její zaměření v elektronické podobě ke
zpracování GIS ve formátu, který odpovídá formátu MicroStation, v souřadnicovém systému S-JTSK
a výškovém systému Bpv., v hladině (vrstvě) určené pověřeným geodetem.
- V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo
vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS
(rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí
odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou
objednávky požádat o provedení opravy VAS.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit na VAS k vyjádření. Při zpracování dalšího
stupně PD na vodovody, kanalizace, vod. a kan. přípojky budou respektovány „Technické standardy pro
vodovody a kanalizace“ platné na VAS, a.s. a schválené v r. 2017. PD týkající se přeložek vodovodu
a kanalizace nebo zásahů do objektů s nimi souvisejících je nutné v průběhu zpracovávání konzultovat
na VAS, divizi Boskovice.
43. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti GasNet, s.r.o. (zastoupenou obchodní
společností GasNet Služby, s.r.o.), č.j. 5002435565 ze dne 06.08.2021 pro SO 07-21-01 Přeložka STL
plynovodu PE DN 90 (DÚR) a SO 50-21-01 Ochrana STL plynovodu ocel DN 200 (DÚR):
 SO 07-21-01 přeložka plynovodu
- Stavba plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000225930, uzavřenou
mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.
- Do zahájení realizace stavby dojde k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve
prospěch vlastníka plynárenského zařízení (případně budou ve prospěch vlastníka plynárenského
zařízení zřízena věcná břemena) na všechny pozemky dotčené požadovaným rozsahem věcného
břemene.
- Do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky plynárenského zařízení vlastníkem
plynárenského zařízení dojde na náklady investora k provedení vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení ke všem pozemkům dotčených přeložkou
plynárenského zařízení (pro případy na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, či pro případy, kdy věcná břemena zapsaná dle projektované trasy neodpovídají realizované
trase přeložek plynárenských zařízení).
- při hloubce uložení do 1,5 m požadujeme na přeložených plynovodech z PE, které jsou ve vzdálenosti do
50 m od nadzemních trakčních vedení nebo kolejových tratí elektrifikovaných drah umístit pasivní
markery na: lomové body sítě; T-kusy, napojení odboček a přípojek; na začátku a konci chrániček a ochr.
trubek, v místech křížení sítí cizích provozovatelů/složitějších křížení komunikací, vodotečí, kolejových
tratí; na začátku a na konci shybky; v místě použití navrtávacích tvarovek (balonování+stoplování), kde
je tyto možné opětovně použít; v místech izolačních spojů, kabelových spojek a napojení kabelů na
plynovod.
-

37

V případě dotčení pozemků ve vlastnictví ŘSD upozorňujeme na požadavek zvýšeného krytí nad PZ ze
strany ŘSD (většinou min. 120 cm), kdy toto krytí představuje nivelitu stavby PZ vůči stavbě pozemní
komunikace, včetně nejnižšího bodu silničního příkopu, náspu atd.). Konkrétní výši krytí nad PZ uvádí
ŘSD ve svém stanovisku a investor je povinen stanovenou podmínku ŘSD splnit. Tato skutečnost bude
doložena nivelačním protokolem s vyznačením souřadnic „Z“ nejpozději k technické přejímce stavby.
- V případě, že část překládaného stávajícího STL plynovodu, který již nebude propojen s distribuční
soustavou a nebude odstraněn ze země, po jeho odtlakovaní a propláchnutí inertním plynem bude na
obou koncích zaslepen zaslepovacími víčky.
- Požadujeme propojit nový signalizační vodič se signalizačním vodičem stávajícího STL plynovodu. Spoj
musí být vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolován. Druh
izolace se volí tak, aby odpovídala předpokládané životnosti plynovodu. Tepelná aplikace izolace na spoj
signálního vodiče nesmí ohrozit PE trubku.
- Požadujeme provést funkční zkoušku sig. Vodiče.
- Práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně
nutnou dobu. Případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb., v platném znění, § 58, odst. 5.
- V rámci realizace stavby budou odstraněny všechny části PZ viditelné z povrchu - např. štítky, orient.
sloupky, nadzemní čichačky, poklopy od původního PZ.
- Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu před technickou přejímkou předložit
na OSS PPZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ k odsouhlasení: 1 x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté
záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu
Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene — viz odkaz http://www.gasnet.cz/
cs/technicke-dokumenty/): geometrický plán (hranice věcného břemene) soubor DGN; geometrický
plán ve Výměnném formátu katastru, zpracovaný podle pokynů CÚZK; geometrický plán (maximálně ve
formátu A2) ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního pracoviště;
seznam souřadnic bodů hranice věcného břemene vyhotovený v souřadnicovém systému S-JTSK, určený
pro vstup do systému GIS, zpracovaný podle formuláře F.1; soubor s Výkazem délek a výměr, zpracovaný
podle formuláře F.2.
- Překládané plynárenské zařízení může být propojeno se stávajícím plynárenským zařízením až po vydání
příslušného souhlasu vydaného stavebním úřadem a po předání dokumentace překládaného
plynárenského zařízení na GasNet Služby, s.r.o. k vydání souhlasu s propojovacímí pracemi na stávající
PZ.
 SO 50-21-01 ochrana plynovodů
- Ke kontrole stavu stávající chráničky požadujeme přizvat pracovníky GasNet Služby, s.r.o. O provedené
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
 Podmínky oddělení Provozu a údržby sítí
- Souhlasíme s návrhem přeložky STL plynovodu dle projektové dokumentace.
- Propojení plynovodu bude provedeno s použitím mechanického případně pneumatického škrtícího
zařízení nebo balonovacích souprav v souladu s TPG 702 06. Platí pro napojení na stávající plynovodní
síť i dílčí propoje v rámci výstavby nového plynovodu.
- Propojovací práce budou provedeny do 30.9., mimo topné období. Pracovníci RO Morava 3 si vyhrazují
možnost změny termínu propojovacích prací v případě souběhů staveb (propojů, odpojů) ovlivňujících
bezpečnost a plynulost dodávek ZP, resp. poruchových stavů související s předmětnou částí PZ MS.
- Po výběru dodavatele prací bude svoláno pracovní jednání, za účasti pracovníka RO Morava 3 pracoviště
Boskovice, za účelem detailního projednání problematiky propojovacích prací.
- Pro práce se zvýšeným nebezpečím bude dodavatelem vystaven pracovní postup, který bude předložen
pracovníkům RO Morava 3.
-
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Propojovací práce musí být prováděny dle schválených PPD, nutno dodržet metodický pokyn
provozovatele PZ GasNet, s.r.o. Práce na PZ při zvýšeném nebezpečí, poruchách a haváriích.
- Po uvedení přeložky do provozu požadujeme označit nově vybudované zařízení dle TPG 700 24
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství. Značení požadujeme provést také v případech, kdy
je provedena změna trasy plynovodu oproti PD a značení není dodatečně zakomponováno do
navržených změn.
- Budou dodrženy podmínky v rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ a při realizaci
uvedené stavby pro provádění stavební činnosti, kde tyto podmínky jsou přílohou č. 6 tohoto
rozhodnutí.
44. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti GasNet, s.r.o. (zastoupenou obchodní
společností GasNet Služby, s.r.o.), č.j. 5002424274 ze dne 29.07.2021 pro SO 50-21-01 Přeložka VTL
plynovodu DN 150, PN 40 – DUR (část B):
- Stavba plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000225959, uzavřenou
mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem 24.06.2020.
- V rámci zpracování dalšího stupně (DSP) projektové dokumentace elektrizace trati „Boskovická spojka“
je nutné zpracování korozního průzkumu ke stávajícím ocelovým VTL plynovodům. Po realizaci stavby
bude nutné provést opětovné měření vlivu elektrizace tratě a posouzení vlivu této stavby na VTL zařízení.
V případě zjištění negativního vlivu na VTL potrubí bude nutné provést opatření pro sjednání nápravy.
- Přeložkou VTL plynovodu budou dotčeny pozemky parc. č. 3715/2, 7178, 7054 a 3706 v k.ú. Boskovice.
- K dnešnímu dni nebyly uzavřeny Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Investor
nesplnil závazek vyplývající ze Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000225959 (E61 7S-4503/2019) ze dne 24.6.2020. Ředitel operativní správy sítě, udělil
výjimku spočívající ve vydání kladného stanoviska pro účely územního řízení k této stavbě za
následujících podmínek: do zahájení realizace stavby dojde k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení (případně budou ve prospěch vlastníka
plynárenského zařízení zřízena věcná břemena) na všechny pozemky dotčené požadovaným rozsahem
věcného břemene; do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky plynárenského
zařízení vlastníkem plynárenského zařízení dojde na náklady investora k provedení vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení ke všem pozemkům
dotčených přeložkou plynárenského zařízení (pro případy na základě uzavřené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, či pro případy, kdy věcná břemena zapsaná dle projektované trasy
neodpovídají realizované trase přeložek plynárenských zařízení).
 Podmínky oddělení Provozu a údržby sítí
- S navrženým technickým řešením propoje souhlasíme.
- Bypass(obtok) stoplovacího zařízení musí být po celou dobu provozu zabezpečen proti poškození
vhodným způsobem. Před zhotovení přeložky nutno ověřit rozměr stávajícího potrubí DN 150 a případně
doplnit o redukci Ø 159/168 mm na každém konci přeložky.
- Práce na zhotovení a propojení přeložky VTL plynovodu může provádět výhradně subjekt s platným
oprávněním dle Vyhl. ČÚBP a ČBU č. 21/1979 v platném znění.
- Při propojovacích pracech nesmí dojít k přerušení či omezení dodávky plynu odběratelům.
- Vlastní propoje budou probíhat mimo topnou sezónu, pokud provozovatel nestanoví jinak.
- Výroba, zkoušení a provozování svařovaných musí být v souladu s TPG 700 05, TPG 702 04 a ČSN EN
12732 v platném znění.
- Budou dodrženy podmínky v rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ a při realizaci
uvedené stavby pro provádění stavební činnosti, kde tyto podmínky jsou přílohou č. 6 tohoto
rozhodnutí.
-
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45. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti GasNet, s.r.o. (zastoupenou obchodní
společností GasNet Služby, s.r.o.), č.j. 5002424271 ze dne 29.07.2021 pro SO 50-21-01 Přeložka VTL
plynovodu DN 100, PN 40 – DUR (část C):
- Stavba plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000225964, uzavřenou
mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem 24.06.2020.
- V rámci zpracování dalšího stupně (DSP) projektové dokumentace elektrizace trati „Boskovická spojka“
je nutné zpracování korozního průzkumu ke stávajícím ocelovým VTL plynovodům. Po realizaci stavby
bude nutné provést opětovné měření vlivu elektrizace tratě a posouzení vlivu této stavby na VTL zařízení.
V případě zjištění negativního vlivu na VTL potrubí bude nutné provést opatření pro sjednání nápravy.
- Požadujeme navržení křížení komunikace bez použití chráničky nebo ochranné trubky (např. použití
vláknitocementové izolace). Pro tuto variantu křížení musí být požádána Technická inspekce ČR,
pobočka Ostrava o vydání odborného a závazného stanoviska, jehož výsledkem je posouzení bezpečnosti
VTL plynovodu s navrhovaným odlišným řešením oproti § 185 vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. Součástí
posouzení bude taktéž doložen kladný statický a dynamický výpočet. Formulář je ke stažení na
internetových stránkách TIČR www.ticr.eu.
- Přeložkou VTL plynovodu budou dotčeny pozemky parc. č. 3577/2 a 3577/3 v k.ú. Boskovice.
- K dnešnímu dni nebyly uzavřeny Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Investor
nesplnil závazek vyplývající ze Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000225964 (E617S-4504/2019) ze dne 24.6.2020. Ředitel operativní správy sítě, udělil
výjimku spočívající ve vydání kladného stanoviska pro účely územního řízení k této stavbě za
následujících podmínek: do zahájení realizace stavby dojde k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení(případně budou ve prospěch vlastníka
plynárenského zařízení zřízena věcná břemena) na všechny pozemky dotčené požadovaným rozsahem
věcného břemene; do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky plynárenského
zařízení vlastníkem plynárenského zařízení dojde na náklady investora k provedení vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení ke všem pozemkům
dotčených přeložkou plynárenského zařízení (pro případy na základě uzavřené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, či pro případy, kdy věcná břemena zapsaná dle projektované trasy
neodpovídají realizované trase přeložek plynárenských zařízení).
 Podmínky oddělení Provozu a údržby sítí
- S navrženým technickým řešením propoje souhlasíme za podmínky, že bude doplněn o bypass(obtok)
stoplovacího zařízení bez odstávky odběratele.
- Bypass(obtok) stoplovacího zařízení musí být po celou dobu provozu zabezpečen proti poškození
vhodným způsobem. Před zhotovení přeložky nutno ověřit rozměr stávajícího potrubí DN 100 a případně
doplnit o redukci Ø 108/114 mm na každém konci přeložky.
- Práce na zhotovení a propojení přeložky VTL plynovodu může provádět výhradně subjekt s platným
oprávněním dle Vyhl. ČÚBP a ČBU č.21/1979 v platném znění.
- Při propojovacích pracech nesmí dojít k přerušení či omezení dodávky plynu odběratelům.
- Výroba, zkoušení a provozování svařovaných musí být v souladu s TPG 700 05, TPG 702 04 a ČSN EN
12732 v platném znění.
- Budou dodrženy podmínky v rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ a při realizaci
uvedené stavby pro provádění stavební činnosti, kde tyto podmínky jsou přílohou č. 6 tohoto
rozhodnutí.
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46. Budou dodrženy podmínky stanovisek obchodní společnosti GasNet, s.r.o. (zastoupenou obchodní
společností GasNet Služby, s.r.o.), č.j. 5002429851 ze dne 20.08.2021 část „Boskovická spojka 1“;
č.j. 5002429858 ze dne 20.08.2021 část „Boskovická spojka 2“; č.j. 5002429884 ze dne 20.08.2021 část
„Boskovická spojka 3“:
 Stanovisko odboru EPZ – VTL
- Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150 a DN 100 - včetně
souvisejícího zařízení chránička, čichačka, POCH - nadzemní propojovací objekt.
- Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu; bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu
DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu; bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 m na obě
strany od plynovodu.
- Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická
pravidla Gas).
- Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - https://dpo.gasnet.cz/zadosto-vytyceni.
- Dodržet podmínky již vydaných stanovisek zn. 5002424274, 5002424271 a to včetně.
- Rekonstrukce svršku a spodku: při práci na železničním svršku a spodku je nutné prokazatelně seznámit
pracovníky, kteří budou práce provádět s existencí a trasou VTL plynovodu; práce provádět obezřetně
s ohledem na naše zařízení; nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu; nepoškodit nadzemní části VTL
plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.).
- Nové technologické objekty a stavědlové ústředny: nové objekty na nových místech situovat mimo
bezpečnostní pásmo VTL plynovodů; při rekonstrukci stávajících objektů zachovat současný půdorys
(nepřibližovat objekt směrem k VTL plynovodu).
- Nové uzavřené objekty: případné nové uzavřené objekty (čekárny, technické budovy atd.) situovat mimo
bezpečnostní pásma VTL plynovodů.
- Propustky: při čištění propustků v místě styku s VTL plynovodem provádět práce ručně; nesnižovat
stávající krytí VTL plynovodu; nové propustky zřizovat min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m
od plynovodu).
- Opěrné zdi: opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od
plynovodu); nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod; gabion. a beton. zídky nebudou křížit VTL
plynovody a budou ukončeny mimo jejich 4 m ochranné pásmo.
- Nové trafostanice: trafostanice umístit mimo bezpečnostní pásma VTL plynovodů.
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto
nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:
- VODOVODNÍ POTRUBÍ: křížení min. 0,3 m; souběh min. 3 m; nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty
/ studny od stěny plynovodu je 4 m.
- KANALIZACE: křížení min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo
ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li
nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než
1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být
v chráničce umístěn spoj. souběh: min. 4 m; nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty a ČOV od stěny
plynovodu je 4 m; vsakovací prostor situovat min. 4 m od VTL plynovodu.
- KABELY SDĚLOVACÍ: křížení min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo
korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany; souběh: min. 2 m; rozvaděč/kabelovou komoru situovat
min. 4 m od VTL plynovodu.
- KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN: křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen
v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany; souběh: min. 4 m; Elektroskříň
situovat min. 4 m od VTL plynovodu.
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Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 9.
Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 73 6005!
SLOUPY/STOŽÁRY: situovat min. 10 m od VTL plynovodů.
V případě před jakýmkoliv zásahem na stávajícím PZ (úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.)
je nutno informovat techniky PPZ v příslušné oblasti; viz kontaktní systém
https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
- Všeobecné podmínky: výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět zásadně
ručně; nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); v ochranném pásmu
VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; případné dočasné zařízení staveniště
(maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásma VTL plynovodů, dle dimenze; po
dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem
(přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GasNet Služby, s.r.o. ke
kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty
na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.
 Stanovisko odboru EPZ – STL, NTL
- plánované přeložky STL plynovodů a přípojek - nutná koordinace, řešeny samostatným stanoviskem
č. 5002435565 ze dne 6.8.2021
- (Boskovická spojka 2 – zn. 5002429858; Boskovická spojka 3 – zn. 5002429884) neprovozované
plynárenské zařízení - plynárenské zařízení je odstaveno od provozované části plynovodní sítě, a proto
jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme
dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné
směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni.
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) –
poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami. Před
provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení,
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
- Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG
702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Křížení
bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.
- Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít ke
změně stávajícího krytí NTL, STL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur. Zemní práce nesmí být
prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem
stávajícího plynárenského zařízení. Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního
vedení v zeleném pásu, může mít toto zařízení snížené krytí. Dopravní značení musí být umístěno od
stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m. Nepoškodit části plynárenského zařízení
(orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.).
- V ochranném pásmu STL, NTL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány
stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení
(sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále palisády, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ
musí být volně přístupné.
- Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL, NTL plynovodu a přípojek.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy
plynovodu a přípojek. Stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručně, bez použití těžké techniky.
Požadujeme respektovat průběh a OP plynárenského zařízení.
-
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Výsadba zeleně: Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu v intravilánu obce bude navržen na
hranici ochranného pásma STL a NTL plynovodů a přípojek, které činí dle energetického zákona 1 m na
každou stranu; mezi STL a NTL plynovody a přípojkami a kořenovým systémem bude navržena
certifikovaná protikořenová fólie o délce 1,5 bm a hloubce 1,4 m; pokud jsou v zájmovém území
provozovány STL, NTL plynovody materiálu ocel s asfaltovou izolací, musí být výsadba stromů navržena
tak, aby kořenový systém stromů neohrozil kvalitu izolačního systému. V tomto případě bude aplikována
min. odstupová vzdálenost obrysu výsadbové jámy od obrysu plynovodů a přípojek - 2m. V opačném
případě hrozí zhoršení technického stavu plynovodů a přípojek a tím i vzrůstá riziko havárie
plynárenského zařízení; mimo zastavěné území obce bude obrys výsadbové jámy pro usazení
kořenového balu navržen ve vzdálenosti 2 m od obrysu vytýčeného plynovodu a přípojek (v souladu
s energetickým zákonem).
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována
PD přeložek plynárenských zařízení. Přeložka bude provedena na náklady investora.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd
přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti při realizaci uvedené stavby (viz příloha č. 7
tohoto rozhodnutí).
47. Budou dodrženy podmínky vyjádření obchodní společnosti AŽD Praha, s.r.o., a.s., divize Automatizace
silniční techniky Brno, č.j. 12391/DAST/217 ze dne 25.09.2017:
- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení VO a prokazatelně
seznámit pracovníky, kterých se to týká s jejich polohou, vytyčení podzemního vedení bude provedeno
na náklady investora či jeho dodavatele prací.
- Výkopové práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a postupovat při nich obezřetně
vzhledem k souběhu a křižování podzemních sítí.
- Při zásahu do stávajících sloupů VO nebo jejich přemístění bude u těchto sloupů provedena zkouška
mechanické pevnosti nedestruktivní metodou na náklady investora či jeho dodavatele prací. Protokol
bude předán nebo zaslán poštou provozovateli VO (AŽD Praha s.r.o. Křižíkova 32, 612 OO Brno).
- Přemístění sloupů VO nebo přeložka sítí bude řešena v souladu s platnými ČSN (betonový základ VO,
pokládka kabelů, kabelová chránička, kabelové trasy, uzemnění sloupů VO apod.).
- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO zahájení prací minimálně 3 dny předem a to na adresu:
AŽD Praha s.r.o., Křižíkova 32, 612 OO Brno, mail: servis.dast@azd.cz.
- Při samotné montáži zajistit po dohodě s provozovatelem VO dostatečnou ochranu proti mechanickému
poškození sloupů VO a příslušného kabelového vedení.
- Před záhozem kabelové trasy s odkrytými sítěmi VO musí být provozovatel, správce VO přizván ke
kontrole uložení, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vystaven protokol
o provedení prací. Pokud toto organizace provádějící příslušné práce neprovede vyhrazuje si
provozovatel VO právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Po provedení záhozu musí být uveden
povrch do původního stavu, pokud nebude rozhodnuto jinak.
- Při dotčení sítí nebo zařízení VO a po dokončení prací bude předáno provozovateli VO: předávací
protokol na provedené práce; dokumentace skutečného provedení; výchozí elektrická revize na
provedené práce; geodetické zaměření skutečného stavu včetně elektronické podoby (CD); potvrzení
o předání zaměření na GIS; prohlášení o shodě na dodaný materiál.
- Každé poškození zařízení provozovatele VO musí být neprodleně nahlášeno na: AŽD Praha s.r.o.,
Křižíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz...
-
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Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO ukončení prací na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křižíkova 32,
612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.
- Při nedodržení výše uvedených podmínek budou poruchy vzniklé na zařízení VO odstraňovány na
náklady investora, včetně vzniklých škod.
48. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
č.j. 230/06247/2019/LPr ze dne 27.03.2019:
- SO 06-22-01 budou v dalším stupni projektové dokumentace podrobně rozpracovány včetně
organizačního postupu výstavby.
- Veškeré zásahy a práce probíhající v ochranném pásmu I. březovského vodovodu budou podrobně
projekčně zpracovány, předloženy nám ke stanovisku v dostatečných detailech spolu se samostatným
výpisem všech zásahů v ochranném pásmu I. březovského vodovodu.
- Veškeré situační výkresy budou obsahovat samostatný zákres inženýrské sítě I. březovského vodovodu,
odlišitelný jasně od ostatních inženýrských sítí.
49. Budou dodrženy podmínky vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dnes EG.D, a.s.),
vydaného Regionální správou Prostějov pod č.j. S46170-16308900 ze dne 26.03.2019:
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP
těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; d) provádět činnosti,
které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Udělený souhlas s činností v OP je podmíněn provedením přeložek zařízení distribuční soustavy, která
jsou na základě žádosti investora zaevidována pod č.j. 13010139, 13010140, 13010141, 13010143,
13010144, 13010145. V případě, že nebudou tyto přeložky zrealizovány, nebudeme souhlasit s vydáním
kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná
se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů
a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné
stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po
jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
-
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Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy
odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE
33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez
souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož
i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce;
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m; d) u podzemního vedení vysazovat trvalé
porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci
zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru
vyjádření č.j. S46170-27007410), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového
stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
50. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“)
obchodní společnosti CETIN, a.s., č.j. 689549/22 ze dne 22.06.2022:
- Stávající SEK je nutné přeložit dle předložené PD. S navrženou trasou překládky SEK souhlasíme. Pro
účely přeložení SEK je stavebník povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se společností CETIN
a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK ...
- Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně
v ochranném pásmu SEK je zakázána.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým
způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.
- Stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK,
které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (viz příloha č. 8).
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o elektronických
komunikacích“) povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s.
Smlouvu o realizaci překládky SEK.
51. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti ČD-Telematika a.s. (ČD-T),
č.j. 1202214323 ze dne 14.07.2022:
- Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit.
- Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před
požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo
vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce
uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese
www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před
požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení,
bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
-
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Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře,
pokud to situace vyžaduje.
- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy
vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení)
používali pouze ruční kopání.
- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa
kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy,
trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie
materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce
nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
- V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je
Žadatel dále povinen neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese
www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-prostavebniky), zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo
zcizení.
- Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního
telekomunikačního vedení a zařízení.
- V zájmovém území se nachází trasa sdělovacího kabelu 15xn, optického kabelu 12 a 36 vl. v majetku
Správy železnic, CTD a optického kabelu 36 a 72vl. v majetku ČD-T a.s. Nutno dodržet všeobecné
podmínky SŽ, CTD a ČD-T a.s., které jsou přílohou č. 9 a č. 10 tohoto rozhodnutí.
52. Budou dodrženy podmínky vyjádření obchodní společnosti Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.),
č.j. BO1041220 ze dne 30.06.2022:
- Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy spolecnosti Quantcom, a.s.
- Veškeré zemní, montážní a optické práce spojené s přeložením podzemního komunikačního vedení
v našem vlastnictví budou realizovány společností Quantcom, a.s.
- Před vydáním územního rozhodnutí/stavebního povolení uzavře investor se společností Quantcom, a.s.
„SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O DÍLO k provedení vynucené přeložky podzemního vedení
sítě elektronických komunikací“.
- Před realizací stavby, v dostatečném předstihu min. 90 dnů, uzavře investor se společností Quantcom,
a.s. smlouvu o vynucené přeložce podzemního vedení sítě elektronických komunikací, ve které budou
specifikovány veškeré technické požadavky pro realizaci přeložky tohoto vedení, termínové
předpoklady, řešení majetkoprávních vztahu a úhrada nákladů.
- Celkové náklady spojené s přeložením a úpravou optické trasy uhradí v plné výši investor stavby.
- Termín realizace přeložky bude ve smlouvě o dílo k provedení vynucené přeložky podzemního vedení
sítě elektronických komunikací určen v příloze „Harmonogram prací“. Tento termín bude určen s
ohledem na nutnost naplánování výluky služeb elektronických komunikací na překládaných optických
kabelech min. 30 dnů před zahájením realizace přeložky. Výluka proběhne pravděpodobně o víkendu a
přepojení optického kabelu bude provedeno v nočních hodinách.
- Před realizací stavby zajistí investor souhlasy vlastníku a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemky nově dotčené přeloženou trasou. Po realizaci stavby, nejpozději do 90
dnů zabezpečí investor uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky dotčené přeloženou
trasou, včetně vkladu do katastru nemovitostí.
- Souhlasíme s návrhem přeložky v rámci SO 03-10-02.
-
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Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce
naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: vytyceni@quantcom.cz)
- V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví
společnosti Quantcom, a.s. před investiční výstavbou.
- Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Quantcom,
a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby.
- Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona c. 127/2005 Sb.
o Elektronických komunikacích.
- Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle CSN 73 6005 –
„Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Výkopové práce v ochranném pásmu (0,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně
ručně.
- Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho rádné
zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván
zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
- V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno
ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.
53. Koordinovat záměr Boskovická spojka se záměrem „II/374 Boskovice – Lhota Rapotina, přeložka“, a to
jak ve fázi přípravy v navazujícím stavebním řízení, tak ve fázi realizace.
54. Za splnění podmínek zodpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce. Žadatel je rovněž stavebníkem
a jako takový musí plnit všeobecné podmínky podle § 152 stavebního zákona a být šetrný k okolí.
-
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KrÚ podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let
ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
František Badal, nar. 12.6.1960, Lhota Rapotina 122, 679 01 Lhota Rapotina
Karel Barák, nar. 4.6.1970, Fügnerova 141, 679 02 Rájec-Jestřebí
Zdenka Barnokyová, nar. 21.5.1951, Chabeřice 5, 285 22 Chabeřice
Pavel Bárta, nar. 20.7.1985, Klatovská 606/3, 602 00 Brno
Vlastimil Bárta, nar. 10.11.1949, Sudice 159, 680 01 Sudice
Alois Barva, nar. 24.10.1956, Knínice 113, 679 34 Knínice
Ing. Miloslav Bayer, nar. 3.6.1947, Svatopluka Čecha 998/15, 680 01 Boskovice
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA, nar. 24.1.1975, Zázmolí 464, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Ing. Gabriela Beránková, nar. 12.9.1980, Zázmolí 464, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Ing. Pavla Bičíková, nar. 17.8.1963, Lhota 34, 513 01 Chuchelna
Jan Bílek, nar. 18.9.1970, Lhota Rapotina 27, 679 01 Lhota Rapotina
neznámí právní nástupci po zemřelém Josefu Bílkovi, nar. 15.04.1937, posl. bytem Šebetov 87
Ludmila Bílková, nar. 4.4.1945, Lhota Rapotina 27, 679 01 Lhota Rapotina
Leoš Blažek, nar. 21.6.1972, K Propadání 558, 679 06 Jedovnice
František Boháček, nar. 24.12.1946, Sudice 1, 680 01 Sudice
Miloš Boháček, nar. 18.2.1966, Bílkova 501/29, 680 01 Boskovice
Anna Bohatcová, nar. 20.6.1959, Knínice 116, 679 34 Knínice
Ing. Jaroslav Borek, nar. 16.12.1948, Lhota Rapotina 2, 679 01 Lhota Rapotina
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Ing. Pavel Borek, nar. 24.5.1961, Sadová 1544/7, 678 01 Blansko
Světlana Borková, nar. 21.7.1977, Ludvíka Vojtěcha 306/55, 680 01 Boskovice
Petr Brabec, nar. 18.8.1975, Komenského 2106/18, 680 01 Boskovice
Ing. Jaroslav Bránský, nar. 14.10.1960, Dvorská 2220/102, 678 01 Blansko
Bc. Milan Bránský, nar. 19.7.1987, Potoční 2160/17, 680 01 Boskovice
Miroslav Bubeník, nar. 31.3.1964, Opatovičky 210, 679 63 Velké Opatovice
Šárka Budišová, nar. 26.6.1974, Bílkova 1774/68, 680 01 Boskovice
Jaromír Burger, nar. 27.6.1942, Lhota Rapotina 83, 679 01 Lhota Rapotina
Marie Burgerová, nar. 3.6.1946, Lhota Rapotina 83, 679 01 Lhota Rapotina
neznámí právní nástupci po zemřelém Petru Bušovi, nar. 24.05.1950, posl. bytem Pionýrská 539, Rájec,
679 02 Rájec-Jestřebí
Roman Buš, nar. 30.9.1965, Hradisko 635, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jaromír Čech, nar. 30.8.1969, Na Dolech 1631/7a, 680 01 Boskovice
Zdeněk Čech, nar. 8.7.1958, Lhota Rapotina 140, 679 01 Lhota Rapotina
Miloslav Daněk, nar. 6.10.1931, Mánesova 1466/8, 680 01 Boskovice
Ing. Otto Daněk, nar. 15.6.1967, Mánesova 1466/8, 680 01 Boskovice
Růžena Daňková, nar. 8.10.1935, Mánesova 1466/8, 680 01 Boskovice
Ing. Zlaťka Divilová, nar. 26.7.1930, Patočkova 1710/95, 169 00 Praha
Martin Doležel, nar. 13.7.1986, Vrchlického sad 1962/2, 602 00 Brno
Jiří Dosedla, nar. 18.6.1961, Knínice 270, 679 34 Knínice
Hana Dosedlová, nar. 3.4.1966, Knínice 270, 679 34 Knínice
Alena Doskočilová, nar. 3.2.1963, Jasinov 64, 679 61 Letovice
Ing. Roman Dostál, nar. 23.9.1963, Heyrovského 599/20, 635 00 Brno
Josef Dračka, nar. 7.8.1966, Knínice 171, 679 34 Knínice
Pavel Dračka, nar. 10.1.1971, Knínice 67, 679 34 Knínice
Blanka Dudová, nar. 4.10.1971, Husova 2125/10, 680 01 Boskovice
MVDr. Ing. Petr Dufek, nar. 15.6.1956, Kojatín 37, 675 03 Kojatín
Jana Dufková, nar. 7.1.1952, Újezd u Boskovic 76, 680 01 Újezd u Boskovic
Jaroslav Dvořáček, nar. 19.6.1955, Bezručova 2015/9, 680 01 Boskovice
Karel Dvořáček, nar. 6.11.1957, Komenského 298/50, 680 01 Boskovice
Vladimír Dvořáček, nar. 18.5.1961, Otakara Kubína 2159/6, 680 01 Boskovice
Zdeněk Dvořáček, nar. 20.2.1973, Lhota Rapotina 67, 679 01 Lhota Rapotina
MVDr. Rudolf Dvořák, DrSc., nar. 27.12.1943, Hoblíkova 559/17, 613 00 Brno
Zdeněk Dvořák, nar. 5.1.1954, Gagarinova 1967/39, 680 01 Boskovice
Marie Dvořáková, nar. 13.2.1958, Gagarinova 1967/39, 680 01 Boskovice
Milan Dyčka, nar. 2.3.1974, Havlíčkova 1090/25, 680 01 Boskovice
Jiří Fabiánek, nar. 3.10.1961, Vážany 91, 680 01 Vážany
PhDr. Dana Fidlerová, nar. 12.12.1961, Na Vyhlídce 1428/12, 680 01 Boskovice
Erika Fišerová, nar. 1.4.1948, Nové Domky 214, 787 01 Rapotín
Michal Fligl, nar. 28.10.1994, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Jiří Fojt, nar. 21.3.1956, Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice
Petr Fojt, nar. 6.4.1973, Husova 1669/27, 680 01 Boskovice
Lubomír Fránek, nar. 7.10.1964, Obora 46, 679 01 Obora
MUDr. Jana Freislebenová, nar. 10.1.1955, Jana Zrzavého 3992/10, 796 04 Prostějov
MUDr. Karel Friedrich, nar. 19.3.1953, Otakara Kubína 1621/3, 680 01 Boskovice
RNDr. Jitka Friedrichová, nar. 18.1.1953, Otakara Kubína 1621/3, 680 01 Boskovice
Jitka Fučíková, nar. 13.5.1981, Rozseč nad Kunštátem 53, 679 73 Rozseč nad Kunštátem
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Věra Grosová, nar. 2.8.1945, Drnovice 215, 679 76 Drnovice
Marie Gruberová, nar. 20.12.1951, Petra Jilemnického 362/2, 679 04 Adamov
Hana Grulichová, nar. 31.7.1958, Goldova 2547/7, 628 00 Brno
Marie Hájková, nar. 26.12.1947, Knínice 98, 679 34 Knínice
Bronislav Hamada, nar. 12.6.1964, Skalice nad Svitavou 29, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marcela Hamerská, nar. 19.09.1952, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Petr Hamerský, nar. 21.06.1950, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Ing. Michal Hanák, nar. 7.4.1982, Družstevní 398, 798 48 Protivanov
Dita Hanáková, nar. 3.7.1972, Sovinec 460/18, 639 00 Brno
Ing. arch. Aleš Hartl, nar. 28.11.1988, Jiráskova 209/1a, 602 00 Brno
Zdeněk Hasoň, nar. 2.5.1959, Květná 1567/66, 680 01 Boskovice
Anastázie Hašová, nar. 6.2.1932, Merhautova 697/66, 613 00 Brno
Jan Havelka, nar. 10.5.1964, Mánesova 1464/4, 680 01 Boskovice
Karel Havelka, nar. 17.8.1960, Komenského 2106/18, 680 01 Boskovice
Alena Havelková, nar. 12.8.1939, Mánesova 1464/4, 680 01 Boskovice
Jaroslav Héna, nar. 16.02.1966, Komenského 323/17, 680 01 Boskovice
Ludmila Hénová, nar. 23.05.1973, Komenského 323/17, 680 01 Boskovice
Petr Hensl, nar. 13.9.1967, Bezručova 640/6, 679 61 Letovice
Miloslava Henslová, nar. 4.5.1948, Střední 930/2, 679 61 Letovice
Ing. Martin Hladůvka, nar. 25.1.1971, Hromadova 2384, 272 01 Kladno
Vladimír Hlaváček, nar. 14.10.1958, Bílkova 497/37, 680 01 Boskovice
Lydie Hlaváčková, nar. 20.1.1956, Sudice 53, 680 01 Sudice
Vladimíra Hloušková, nar. 14.6.1925, Wolkerova 1421/2, 680 01 Boskovice
Vladimír Hlubinka, nar. 15.9.1971, Mánesova 1749/3, 680 01 Boskovice
Ida Horňová, nar. 13.11.1977, Lhota Rapotina 93, 679 01 Lhota Rapotina
Josef Hrouz, nar. 19.6.1941, Knínice 117, 679 34 Knínice
Pavel Hrouz, nar. 1.10.1968, Knínice 119, 679 34 Knínice
Stanislav Hrouz, nar. 5.5.1950, Knínice 111, 679 34 Knínice
Marie Hrouzová, nar. 20.11.1945, Knínice 117, 679 34 Knínice
Eva Hrubanová, nar. 14.3.1987, Klostermannova 411/1, 783 01 Olomouc
Mgr. Lenka Hublarová, nar. 2.4.1973, Vážany 7, 680 01 Vážany
David Charvát, nar. 16.7.1994, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
David Charvát, nar. 15.1.1979, Lhota Rapotina 159, 679 01 Lhota Rapotina
Milan Chladil, nar. 6.8.1964, Kollárova 1259/18, 680 01 Boskovice
Miroslav Chlup, nar. 01.11.1973, Mánesova 2241/45a, 680 01 Boskovice
Eva Chlupová, nar. 08.04.1976, Mánesova 2241/45a, 680 01 Boskovice
Marek Ištvánek, nar. 15.6.1975, Hybešova 192, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Marie Janáčová, nar. 30.01.1939, Dvorská 1507/18, 678 01 Blansko
Jiří Janíček, nar. 8.1.1984, Obora 20, 679 01 Obora
Kamil Janíček, nar. 4.3.1986, Wolkerova 1424/5, 680 01 Boskovice
Karolina Janíčková, nar. 8.1.1978, Knínice 226, 679 34 Knínice
Pavel Janík, nar. 28.5.1964, Lhota Rapotina 62, 679 01 Lhota Rapotina
Marie Janíková, nar. 17.10.1964, Lhota Rapotina 62, 679 01 Lhota Rapotina
František Janoušek, nar. 4.5.1958, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina
Lukáš Janoušek, nar. 8.10.1981, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina
Anna Janoušková, nar. 2.4.1960, Lhota Rapotina 9, 679 01 Lhota Rapotina
Květa Janoušková, nar. 19.4.1962, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina
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Ing. Antonín Jaroš, nar. 7.12.1938, Palackého 1797/38, 678 01 Blansko
Alena Jaroušková, nar. 11.9.1959, Kníničky 754, 635 00 Brno
Ing. František Jašek, nar. 2.3.1986, Drnovice 66, 679 76 Drnovice
právní nástupci po zemřelém Aloisovi Jelínkovi, nar. 18.6.1942, posl. bytem Pod Skalou 485, 679 63 Velké
Opatovice
Ing. František Jelínek, CSc., nar. 23.6.1933, Werichova 954/17, 152 00 Praha
neznámí právní nástupci po zemřelé Antonii Jenyšové, posl. bytem Husovo nábřeží 39, Juliánov, 615 00 Brno
Radim Juračka, nar. 12.5.1973, Lhota Rapotina 16, 679 01 Lhota Rapotina
Michal Kalas, nar. 12.5.1987, Soukopovo náměstí 97, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Milena Kalíková, nar. 9.8.1939, Milénova 132/8, 638 00 Brno
Martina Káňová, nar. 30.9.1970, Okružní 252, 747 19 Bohuslavice
Jiří Kárl, nar. 3.5.1966, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Marcela Kárlová, nar. 5.4.1969, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Yveta Keremidčievová, nar. 24.2.1969, Prostějovská 35, 798 21 Bedihošť
Miloslava Kchýrová, nar. 11.2.1954, Knínice 248, 679 34 Knínice
Mgr. Eliška Kleniwová, nar. 3.6.1944, nám. Dr. Snětiny 2070/1, 680 01 Boskovice
Renata Klímková, nar. 25.8.1970, Drválovice 1, 679 36 Vanovice
MUDr. Jana Klímová, nar. 26.3.1974, Na Vyhlídce 1659/42, 680 01 Boskovice
Dagmar Kočí, nar. 26.1.1955, Pechova 4400/50, 615 00 Brno
Zdeněk Kočí, nar. 20.1.1953, Křídlovická 372/70, 603 00 Brno
Tomáš Kočka, nar. 29.4.1990, Otakara Kubína 1751/2, 680 01 Boskovice
Veronika Kočková, nar. 6.4.1994, Otakara Kubína 1751/2, 680 01 Boskovice
Vojtěch Kolář, nar. 1.7.1986, Mánesova 1438/30, 680 01 Boskovice
Ivana Kolářová, nar. 15.2.1970, Jetětice 83, 398 48 Jetětice
Miroslav Komárek, nar. 24.2.1956, náměstí Míru 50, 679 02 Rájec-Jestřebí
Hana Konečná, nar. 7.9.1963, Náměstí U Václava 350, 679 21 Bořitov
Luděk Kopřiva, nar. 21.9.1979, Bedřichov 116, 679 71 Bedřichov
RSDr. Ludvík Kopřiva, nar. 24.7.1946, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice
Mgr. Martina Kopřivová, Ph.D., nar. 28.6.1986, Bedřichov 116, 679 71 Bedřichov
Radka Kopřivová, nar. 2.12.1976, Pekařská 1914/2, 678 01 Blansko
Zdeňka Kopřivová, nar. 6.7.1947, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice
Mgr. Ivana Koudelková, nar. 17.1.1967, Benešov 213, 679 53 Benešov
Radim Kouřil, nar. 14.8.1970, U Vážné studny 614/3, 680 01 Boskovice
Jana Kovácsová, nar. 16.9.1962, Lhota Rapotina 48, 679 01 Lhota Rapotina
Aleš Kovář, nar. 19.5.1966, Obora 4, 679 01 Obora
Lenka Kovářová, nar. 23.8.1953, Březina 205, 679 05 Březina
Ludmila Kovářová, nar. 7.12.1942, Mánesova 2203/47, 680 01 Boskovice
Vlasta Kovářová, nar. 16.12.1930, Obora 4, 679 01 Obora
Ing. Radovan Krajíček, nar. 20.6.1975, Knínice 96, 679 34 Knínice
neznámí právní nástupci po zemřelé Marii Králové, nar. 27.07.1882, posl. bytem Boženy Němcové 1052/35,
680 01 Boskovice
Svatava Králová, nar. 22.2.1934, Obora 60, 679 01 Obora
Anna Krayzlová, nar. 1.5.1962, Na Bělidle 2687/6a, 702 00 Ostrava
František Krejčíř, nar. 27.10.1953, Knínice 233, 679 34 Knínice
Radek Krejčíř, nar. 21.1.1979, Slovákova 2006/8, 680 01 Boskovice
Jana Krejčířová, nar. 13.5.1957, Knínice 233, 679 34 Knínice
Blanka Křičková, nar. 7.5.1981, Polní 264, 679 38 Cetkovice
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Bc. Zbyněk Kříž, nar. 18.7.1981, Lhota Rapotina 58, 679 01 Lhota Rapotina
David Kšica, nar. 13.9.1975, M. Kudeříkové 685, 664 71 Veverská Bítýška
Dagmar Kšicová, nar. 14.03.1974, Mánesova 2205/43, 680 01 Boskovice
Ing. Radek Kuba, nar. 13.3.1980, Sokolská 1299/48, 680 01 Boskovice
Klára Kubová, nar. 8.9.1980, Sokolská 1299/48, 680 01 Boskovice
Věra Kuchařová, nar. 25.9.1951, Sudice 156, 680 01 Sudice
Vladimíra Ladmanová, nar. 28.7.1945, Na Vyhlídce 963/1, 680 01 Boskovice
Dušan Langer, nar. 28.8.1974, Šebetov 208, 679 35 Šebetov
Anna Látalová, nar. 22.2.1937, Havlíčkova 1092/21, 680 01 Boskovice
Kamil Lepš, nar. 1.2.1979, Boženy Němcové 1050/39, 680 01 Boskovice
Miloslav Lepš, nar. 3.5.1945, Boženy Němcové 1050/39, 680 01 Boskovice
Věra Lepšová, nar. 21.9.1948, Boženy Němcové 1050/39, 680 01 Boskovice
MUDr. Petr Lick, nar. 10.9.1959, Husova 2021/2a, 680 01 Boskovice
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., nar. 22.11.1954, Bayerova 791/22, 602 00 Brno
Petr Liška, nar. 2.10.1968, Tyršova 1177/2, 680 01 Boskovice
Petra Lišková, nar. 4.8.1972, Tyršova 1177/2, 680 01 Boskovice
Alois Lizna, nar. 17.12.1937, Mánesova 1471/18, 680 01 Boskovice
Miroslav Lizna, nar. 26.3.1977, Mánesova 1471/18, 680 01 Boskovice
Miroslav Loník, nar. 11.2.1987, Dvorská 1507/18, 678 01 Blansko
Lucie Loníková, nar. 23.11.1985, Bezručova 2073/1, 680 01 Boskovice
Ing. Miloš Loubal, nar. 5.2.1959, Podlesí 767/11, 680 01 Boskovice
Ivo Malach, nar. 5.3.1979, Újezd u Boskovic 12, 680 01 Újezd u Boskovic
Pavel Maňoušek, nar. 9.11.1971, Sportovní 436, 679 02 Rájec-Jestřebí
Petr Maňoušek, nar. 2.5.1974, V Úzkých 342, 679 02 Rájec-Jestřebí
Radek Maňoušek, nar. 8.8.1976, V Úzkých 676, 679 02 Rájec-Jestřebí
Lubomír Martinek, nar. 6.8.1966, Komenského 491, 679 02 Rájec-Jestřebí
Pavel Martinek, nar. 12.5.1961, Knínice 110, 679 34 Knínice
Petra Matuszková, nar. 13.8.1977, Lhota Rapotina 38, 679 01 Lhota Rapotina
Jaromír Mazal, nar. 20.1.1976, Mladkov 90, 679 01 Boskovice
Jaroslav Mazal, nar. 12.4.1961, Na Hrázi 823/22, 680 01 Boskovice
MUDr. Kamil Mazal, nar. 9.2.1948, Otakara Kubína 1586/13, 680 01 Boskovice
Blažena Mazalová, nar. 30.01.1945, Nerudova 528, 569 43 Jevíčko
Marie Mazalová, nar. 18.5.1930, Trnovanská 1324/55, 415 01 Teplice
Vojtěch Meluzín, nar. 19.7.1982, Paříkova 355/7, 190 00 Praha
Michal Menšík, nar. 2.1.1983, Švehlova 1744/62a, 664 51 Šlapanice
Mgr. Radovan Menšík, nar. 12.12.1986, Brněnská 1258/7, 664 34 Kuřim
Dagmar Menšíková, nar. 10.11.1954, Zikova 2117/30, 628 00 Brno
František Michálek, nar. 9.6.1956, Pionýrská 544, 679 02 Rájec-Jestřebí
Marie Micháliková, nar. 27.4.1960, Zahradní 41, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Radovan Minx, nar. 12.7.1963, Sušilova 928/47, 680 01 Boskovice
Luboš Mucha, nar. 8.2.1977, Vážany 24, 680 01 Vážany
Iva Műllerová, nar. 16.8.1965, Pionýrská 545, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jan Musil, nar. 27.10.1966, Drnovice 287, 679 76 Drnovice
Miroslav Musil, nar. 23.4.1948, Boskovice č. ev. 317, 680 01 Boskovice
Ing. Pavel Musil, nar. 17.12.1963, Mánesova 1470/16, 680 01 Boskovice
Petr Musil, nar. 2.1.1973, Jurkova 58, 679 02 Rájec-Jestřebí
Václav Musil, nar. 01.04.1959, Ludvíka Vojtěcha 2034/6a, 680 01 Boskovice
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Květoslava Musilová, nar. 19.09.1961, Ludvíka Vojtěcha 2034/6a, 680 01 Boskovice
Miroslav Nečas, nar. 8.12.1978, Jabloňany 107, 679 01 Jabloňany
Petr Nečas, nar. 20.1.1994, Wanklovo nám. 1395/1, 678 01 Blansko
Radek Nečas, nar. 28.3.1976, Taufrova 353, 679 02 Rájec-Jestřebí
Josef Nedoma, nar. 26.2.1955, Vratíkov 35, 680 01 Boskovice
Vladimír Nemajer, nar. 27.1.1970, Hraniční 644/44, 783 01 Olomouc
Ing. Václav Němeček, nar. 1.4.1992, Kuchyňka 247, 691 76 Šitbořice
Mgr. Iveta Němečková, nar. 30.3.1992, Křižíkova 1556/3, 680 01 Boskovice
Eva Nováčková, nar. 12.4.1956, Jabloňová 461/5, 621 00 Brno
Ing. Jan Novák, nar. 21.6.1961, Paseky 18, 517 41 Hřibiny-Ledská
Pavel Novák, nar. 28.1.1961, V Úvoze 554, 679 02 Rájec-Jestřebí
Mgr. Olga Novotná, nar. 26.7.1955, Na Letné 479/49, 779 00 Olomouc
Pavla Novotná, nar. 19.9.1944, Otakara Kubína 1514/5, 680 01 Boskovice
Milan Novotný, nar. 14.09.1972, Nerudova 535/19, 680 01 Boskovice
Antonín Odehnal, nar. 11.6.1951, Újezd u Boskovic 9, 680 01 Újezd u Boskovic
Miroslav Odehnal, nar. 18.5.1961, Újezd u Boskovic 95, 680 01 Újezd u Boskovic
Vítězslav Odehnal, nar. 12.08.1968, Bezručova 2017/13, 680 01 Boskovice
Lenka Odehnalová, nar. 14.04.1971, Bezručova 2017/13, 680 01 Boskovice
Jan Olšan, nar. 27.2.1996, Mírová 585/72a, 103 00 Praha
Tomáš Olšan, nar. 23.3.1998, Mírová 585/72a, 103 00 Praha
Ing. František Opluštil, nar. 12.12.1969, Voděrady 7, 679 01 Voděrady
Věra Ošlejšková, nar. 20.03.1942, Švermova 200/4, 680 01 Boskovice
Darina Otoupalová, nar. 18.9.1969, 17. listopadu 119/22, 680 01 Boskovice
Mgr. Dana Oujezdská, nar. 21.5.1947, Otakara Kubína 1620/1, 680 01 Boskovice
MgA. Eli Our, nar. 25.9.1993, Odlehlá 10/19, 621 00 Brno
Ing. Petr Ouředníček, nar. 1.6.1989, Lánice 47, 595 01 Velká Bíteš
neznámí právní nástupci po zemřelé Anně Pánkové, nar. 07.02.1897, posl. bytem Bílkova 487/57, 680 01
Boskovice
neznámí právní nástupci po zemřelém Ladislavu Pátečkovi, nar. 13.02.1935, posl. bytem 9. Května 728,
Hrušovany nad Jevišovkou
PhDr. Blanka Pavelková, nar. 7.5.1961, Lísky 1005/54, 624 00 Brno
JUDr. Jiří Pehal, nar. 24.4.1946, Klemov 305, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Hana Petrová, nar. 10.1.1944, Obora 6, 679 01 Obora
Marie Petrová, nar. 13.5.1959, Knínice 99, 679 34 Knínice
Jan Pivoda, nar. 11.11.1982, Vršní 153/7, 182 00 Praha
Miroslav Pivoda, nar. 14.4.1960, Újezd u Boskovic 114, 680 01 Újezd u Boskovic
Bc. Pavel Pivoda, nar. 25.3.1966, Divišova 1211/33, 678 01 Blansko
Jaroslav Plch, nar. 23.7.1960, Sokolská 269/21, 680 01 Boskovice
Libuše Plchová, nar. 18.5.1964, Jírova 2198/15, 628 00 Brno
Petra Pluháčková, nar. 11.4.1985, Knínice 225, 679 34 Knínice
Mgr. Lucie Podařilová, nar. 7.9.1979, Luční 413, 592 31 Nové Město na Moravě
Jan Podloucký, nar. 25.9.1981, Klemov 479, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Jana Pohlová, nar. 15.7.1976, Výpustky 347/46, 614 00 Brno
Jan Pokladník, nar. 14.1.1952, Lhota Rapotina 10, 679 01 Lhota Rapotina
Drahomíra Pokladníková, nar. 8.6.1953, Lhota Rapotina 10, 679 01 Lhota Rapotina
Aleš Pokorný, nar. 16.8.1969, Havlíčkova 158, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jaroslav Pokorný, nar. 29.8.1972, Na Dolech 1243/4, 680 01 Boskovice
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Radim Pokorný, nar. 19.8.1977, Sokolská 123, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Roman Pokorný, nar. 8.9.1976, Růžové náměstí 2128/5, 680 01 Boskovice
Miroslav Polák, nar. 19.11.1951, Komenského 1880/35, 680 01 Boskovice
Lenka Poláková, nar. 8.9.1951, Wanklovo nám. 1395/1, 678 01 Blansko
neznámí právní nástupci po zemřelém Františku Portlovi, nar. 06.12.1900, posl. bytem Sudice 84, 680 01
Sudice
František Portl, nar. 11.02.1940, Mládežnická 1576/10, 736 01 Havířov-Podlesí
RNDr. Jiří Pospíšil, nar. 12.5.1942, Opálkova 756/12, 635 00 Brno
Lukáš Pospíšil, nar. 8.8.1978, Slavkovská 864/9, 627 00 Brno
Marek Pospíšil, nar. 26.3.1983, Kounicova 510/93, 602 00 Brno
Olga Pospíšilová, nar. 22.12.1950, Vackova 185/94, 612 00 Brno
Jarmila Prášková, nar. 10.2.1962, Kuželov 15, 696 73 Kuželov
Zdeněk Prokop, nar. 10.12.1952, Újezd u Boskovic 69, 680 01 Újezd u Boskovic
Gabriela Prudká, nar. 14.4.1979, Knínice 172, 679 34 Knínice
Jiří Prudký, nar. 4.12.1979, Knínice 172, 679 34 Knínice
Ladislav Přibyl, nar. 8.3.1958, Sudice 137, 680 01 Sudice
Martin Přibyl, nar. 14.4.1975, bratří Křičků 1542/1, 621 00 Brno
Petr Přibyl, nar. 30.6.1962, Poznaňská 2460/7, 616 00 Brno
Tomáš Přibyl, nar. 14.5.1989, Sudice 137, 680 01 Sudice
Ing. Vít Přibyl, nar. 28.5.1971, Bedřicha Smetany 1113/8, 680 01 Boskovice
Pavel Přikryl, nar. 9.7.1943, Otakara Kubína 1750/4, 680 01 Boskovice
Ivo Pulec, DiS., nar. 13.6.1978, Rovná 2520/9, 680 01 Boskovice
Jitka Pytlíčková, nar. 20.4.1963, Vážany 82, 680 01 Vážany
Alena Roudná, nar. 30.3.1967, Dr. Svěráka 259/14, 680 01 Boskovice
Michaela Roupová, nar. 13.8.1980, Knínice 118, 679 34 Knínice
Ilona Roženková, nar. 09.06.1970, Jiráskova 1370/7a, 680 01 Boskovice
Pavel Růžička, nar. 19.10.1963, Pamětice 76, 679 61 Pamětice
Renata Růžičková, nar. 7.10.1972, Šafranice 114, 679 02 Rájec-Jestřebí
Bohuslava Ryzí, nar. 17.8.1947, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Miloslav Ryzí, nar. 8.4.1944, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Jan Řehořek, nar. 14.7.1936, Josefa Kotase 1187/1, 700 30 Ostrava
Josef Řehořek, nar. 9.12.1955, Legionářská 1121/7, 680 01 Boskovice
Miroslav Řehořek, nar. 1.3.1945, Podhradí 663/4, 680 01 Boskovice
Květoslava Řehořková, nar. 7.5.1948, Podhradí 663/4, 680 01 Boskovice
Jiří Řehůřek, nar. 24.5.1947, Drnovice 218, 679 76 Drnovice
Jiří Řehůřek, nar. 3.3.1971, Drnovice 35, 679 76 Drnovice
Mgr. Ing. Martin Řehůřek, nar. 8.8.1981, Bělohorská 3083/59, 636 00 Brno
Radek Řehůřek, nar. 3.1.1971, Kosmonautů 1672/5, 680 01 Boskovice
Zdeněk Řehůřek, nar. 24.7.1947, Otakara Chlupa 1755/3, 680 01 Boskovice
Helena Řehůřková, nar. 21.4.1968, Slovákova 319/4, 680 01 Boskovice
Ivo Řezníček, nar. 12.5.1965, 17. listopadu 151/5, 680 01 Boskovice
Ing. Iveta Salajková, nar. 20.12.1981, Klášterní Dvůr 935, 664 61 Rajhrad
Petr Sáňka, nar. 11.6.1969, Horní 26, 679 02 Rájec-Jestřebí
Ing. Miloš Sedláček, nar. 11.11.1950, Otakara Chlupa 1854/8, 680 01 Boskovice
Jaroslava Sedláčková, nar. 8.9.1967, náměstí Míru 33, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jiří Sedlák, nar. 7.11.1976, Absolonova 2256/16, 678 01 Blansko
Ing. Michal Sedlák, MBA, nar. 17.3.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina
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Radek Sedlák, nar. 21.11.1965, Mánesova 1469/14, 680 01 Boskovice
Roman Sedlák, nar. 30.4.1965, Sušilova 2058/5, 680 01 Boskovice
Mgr. Miroslava Sedláková, nar. 18.3.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina
Petr Sehnal, nar. 27.9.1970, Újezd u Boskovic 48, 680 01 Újezd u Boskovic
Antonín Sekanina, nar. 14.08.1942, Otakara Kubína 1516/9, 680 01 Boskovice
Pavel Scherer, nar. 6.12.1965, Sudice 185, 680 01 Sudice
Ivona Schererová, nar. 3.11.1967, Sudice 185, 680 01 Sudice
Ing. Věra Schnaubeltová, nar. 11.9.1960, Bělkovice-Lašťany 565, 783 16 Bělkovice-Lašťany
Josef Skácel, nar. 3.10.1964, Jurkova 140, 679 02 Rájec-Jestřebí
Mgr. Svatava Skryjová, nar. 25.9.1954, Okružní 2385/1b, 678 01 Blansko
Jana Smejkalová, nar. 1.11.1947, Bílkova 1773/66, 680 01 Boskovice
Mgr. Petr Smékal, nar. 18.10.1972, Bratří Čapků 2064/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
MUDr. Jana Smékalová, nar. 5.12.1967, Mendlova 1537, 592 31 Nové Město na Moravě
Alois Smolka, nar. 28.9.1961, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Jana Smolková, nar. 14.6.1962, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Pavla Součková, nar. 3.5.1973, Lhota Rapotina 106, 679 01 Lhota Rapotina
Alena Soukupová, nar. 23.7.1957, Mánesova 1749/3, 680 01 Boskovice
neznámí právní nástupci po zemřelém Josefu Staňkovi, nar. 06.01.1960, posl. bytem Rekreační 101/2,
Třebětín, 679 61 Letovice
Martin Staněk, nar. 05.02.1972, Komenského 1876/27, 680 01 Boskovice
Vincenc Staněk, nar. 16.3.1956, Křižíkova 959/5, 680 01 Boskovice
Božena Staňková, nar. 15.3.1964, Cihlářská 2041/12, 678 01 Blansko
Hana Staňková, nar. 4.10.1983, Bílkova 1927/32, 680 01 Boskovice
Mgr. Jitka Staňková, nar. 4.11.1944, Havlíčkova 349, 679 02 Rájec-Jestřebí
Kateřina Staňková, nar. 29.11.1964, Přízřenická 1036, 664 42 Modřice
Lenka Staňková, nar. 25.01.1972, Komenského 1876/27, 680 01 Boskovice
Josef Stejskal, nar. 19.3.1965, Jana Zrzavého 3975, 796 04 Prostějov
neznámí právní nástupci po zemřelém Josefu Stejskalovi, nar. 23.03.1904, posl. bytem Lhota Rapotina 78,
679 01 Lhota Rapotina
Ing. Lubomír Stejskal, nar. 30.5.1961, Hlučkova 869/1, 199 00 Praha
Radek Stejskal, nar. 3.10.1991, Lhota Rapotina 138, 679 01 Lhota Rapotina
neznámí právní nástupci po zemřelé Josefě Stejskalové, nar. 03.05.1903, posl. bytem Lhota Rapotina 78, 679
01 Lhota Rapotina
Ing. Bohuslav Stloukal, nar. 27.2.1970, Sadová 1469/43, 678 01 Blansko
Bohuslav Stloukal, nar. 12.3.1944, L. Janáčka 1681/11c, 678 01 Blansko
Josef Stloukal, nar. 4.4.1952, Lhota Rapotina 61, 679 01 Lhota Rapotina
Svatava Stloukalová, nar. 7.6.1935, Údolní 578/45, 602 00 Brno
Naděžda Stošková, nar. 2.9.1965, Melatín 104/13, 644 00 Brno
Suchý Miloš, nar. 06.06.1979, Teplická 628/91, 41901 Duchcov
Martin Svěrák, nar. 27.11.1988, Pod Javory 2051/8, 678 01 Blansko
doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., nar. 2.8.1947, Halasovo náměstí 113/3, 638 00 Brno
Martin Svoboda, nar. 4.12.1992, Bieblova 1765/5, 613 00 Brno
Ing. Miroslav Svoboda, nar. 17.1.1968, Lhota Rapotina 114, 679 01 Lhota Rapotina
Radek Svoboda, nar. 16.9.1996, Husova 165/5, 602 00 Brno
MUDr. Pavel Sychra, nar. 9.2.1946, Luční 1401/13, 664 91 Ivančice
Marie Synková, nar. 24.2.1961, Lhota Rapotina 128, 679 01 Lhota Rapotina
Ivo Šafář, nar. 30.12.1964, Komenského 2102/10, 680 01 Boskovice
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Jana Šafářová, nar. 21.6.1967, Komenského 2102/10, 680 01 Boskovice
Libuše Šafářová, nar. 11.2.1927, Na Skalce 1893/7, 680 01 Boskovice
Jaroslava Šalounová, nar. 20.12.1941, Dělnická 1151/44, 779 00 Olomouc
Miroslava Šedá, nar. 2.6.1944, nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín
Vladimír Šmeral, nar. 31.10.1967, Blanenská 617, 679 02 Rájec-Jestřebí
Alena Šnajdrová, nar. 31.5.1955, Čápkova 45/42, 602 00 Brno
Miroslav Špaček, nar. 11.2.1971, Vyškovská 645, 679 06 Jedovnice
Ing. Petr Štolfa, nar. 28.2.1956, Lerchova 289/1, 602 00 Brno
Ing. Marie Švajglová, nar. 4.9.1931, K Loučkám 1687, 436 01 Litvínov
Lenka Tesařová, nar. 4.6.1973, Mánesova 2205/43, 680 01 Boskovice
Vladimír Tihon, nar. 25.11.1957, Horní 32, 679 02 Rájec-Jestřebí
Ludmila Tomanová, nar. 5.1.1950, Ludvíka Vojtěcha 1870/10, 680 01 Boskovice
Světlana Trefná, nar. 6.6.1965, Husova 2125/10, 680 01 Boskovice
Josef Trnka, nar. 12.1.1953, Havlíčkova 1072/50, 680 01 Boskovice
Pavel Tureček, nar. 29.4.1960, Knínice 165, 679 34 Knínice
Drahomíra Turečková, nar. 8.4.1956, Sukova 2155/6, 680 01 Boskovice
Jiří Učeň, nar. 9.9.1949, Havlíčkova 156, 679 02 Rájec-Jestřebí
Roman Uher, nar. 22.5.1974, Obřanská 585, 664 01 Bílovice nad Svitavou
František Uhlíček, nar. 1.4.1941, Výpustky 347/46, 614 00 Brno
Dana Urbánková, nar. 12.9.1977, Fryčajova 207/69, 614 00 Brno
Věra Urbanová, nar. 18.9.1962, Školka 256, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Alois Vach, nar. 15.1.1950, Lhota Rapotina 13, 679 01 Lhota Rapotina
Božena Vachová, nar. 10.10.1950, Lhota Rapotina 13, 679 01 Lhota Rapotina
Petr Valášek, nar. 16.2.1965, Nerudova 515/12, 680 01 Boskovice
Mgr. František Vašek, nar. 10.2.1947, Dřevařská 1341/4, 680 01 Boskovice
Eduard Včelař, nar. 9.7.1955, Újezd u Boskovic 21, 680 01 Újezd u Boskovic
Miroslav Včelař, nar. 9.1.1942, Knínice 114, 679 34 Knínice
Mgr. Miroslav Včelař, nar. 13.11.1968, Nad Bořislavkou 488/42, 160 00 Praha
Jiří Vech, nar. 12.04.1965, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Petra Vechová, nar. 03.01.1969, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Rostislav Vetešník, nar. 8.10.1972, Chrudichromy 87, 680 01 Chrudichromy
Jana Vítková, nar. 24.4.1990, Kartouzská 226/8, 612 00 Brno
Magda Vítová, nar. 9.11.1965, Újezd u Boskovic 50, 680 01 Újezd u Boskovic
Mgr. Monika Vitulová, nar. 21.9.1976, Bezručova 923, 667 01 Židlochovice
neznámí právní nástupci po zemřelé Anně Víznerové, nar. 02.12.1915, posl. bytem Masarykovo náměstí 46,
680 01 Boskovice
Jan Vladík, nar. 21.10.1984, Na Výsluní 2424/12, 680 01 Boskovice
Jan Vladík, nar. 31.1.1962, Soukopovo náměstí 96, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Jaroslav Vlach, nar. 25.11.1959, Lhota Rapotina 137, 679 01 Lhota Rapotina
Mgr. Ing. Pavel Vlach, nar. 9.8.1955, Sušilova 2056/1, 680 01 Boskovice
Jana Vlachová, nar. 20.2.1979, Lhota Rapotina 46, 679 01 Lhota Rapotina
Ing. Otto Vodáček, nar. 26.8.1931, Na Skalce 1796/19, 680 01 Boskovice
Radek Vondál, nar. 10.1.1967, Dukelská 740/65, 680 01 Boskovice
Vendula Vondálová, nar. 2.6.1994, Knínice 92, 679 34 Knínice
Dana Vonková, nar. 18.8.1976, Dolní louky 249/13, 635 00 Brno
Jaroslava Vychodilová, nar. 23.7.1957, Čížovky 2170/20, 680 01 Boskovice
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neznámí právní nástupci po zemřelém Antonínu Wlachovi, nar. 28.04.1907, posl. bytem Křivenická 407/4,
Čimice, 181 00 Praha 8
Michal Záboj, nar. 29.11.1974, Chelčického 1186/56, 678 01 Blansko
Ing. Petra Zábojníková, nar. 9.12.1972, Lhota Rapotina 5, 679 01 Lhota Rapotina
Marie Zábojová, nar. 21.11.1948, Lhota Rapotina 108, 679 01 Lhota Rapotina
Bronislav Zachoval, nar. 14.2.1966, Mozolky 1692/4, 616 00 Brno
Jaromír Zachoval, nar. 13.12.1952, Obora 9, 679 01 Obora
Hana Zachovalová, nar. 02.02.1973, Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice
JUDr. Ludmila Zarić, nar. 11.10.1984, Vinařská 548/9, 603 00 Brno
PaedDr. Petr Zavadil, nar. 22.8.1942, Knínice 59, 679 34 Knínice
Marie Zelená, nar. 03.08.1943, Horní Poříčí 4, 679 62 Horní Poříčí
Antonín Zemánek, nar. 11.05.1955, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Anna Zemánková, nar. 08.03.1958, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Milena Zemanová, nar. 27.7.1938, Ke Kamenci 1359, 530 03 Pardubice
neznámí právní nástupci po zemřelém Gustavu Zimmelovi, Eberdofer strasse 59, Vídeň, Rakousko
Mgr. Klára Zoubková, nar. 19.6.1979, Jahodová 4916, 468 01 Jablonec nad Nisou
Václav Žáček, nar. 10.6.1973, V průčelí 1654/2, 149 00 Praha
Ing. Dita Ždánská, nar. 11.12.1971, Hluboček 235/12c, 635 00 Brno
Zbyněk Ždánský, nar. 13.1.1977, Na Chmelnici 2404/35, 680 01 Boskovice
Jiří Živný, nar. 15.8.1976, Joštova 598/10, 680 01 Boskovice
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
4deals s.r.o., Křenová 479/71, 602 00 Brno
ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí 11/10, 680 01 Boskovice
AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 338, 679 34 Knínice
BD Panorama Boskovice s.r.o., Azurová 2190/29, 621 00 Brno
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha
BODOS a.s., Mánesova 2266/1a, 680 01 Boskovice
BOSSkovice s.r.o., Dřevařská 859/16, 602 00 Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
Bus Terminal a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha
CREDITFIELD, s.r.o., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
Doubravická, a.s., Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
HESTIE spol. s r.o., Obůrka 36, 678 01 Blansko
Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká 646/4, 746 01 Opava
Hypoteční a Zemědělská banka moravská, Brno
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava
Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha
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Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691/42, 186 00 Praha
Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Městys Knínice, Knínice 107, 679 34 Knínice
MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice
MJM agro, a. s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha
MP Holding, a.s., Hradní 638/6, 680 01 Boskovice
MURAVERA SE, Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Lhota Rapotina
Obec Obora, Obora 24, 679 01 Obora
Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Sudice
Obec Šebetov, Šebetov 108, 679 35 Šebetov
Obec Vážany, Vážany 76, 680 01 Vážany
Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko, Seifertova 634/5, 678 01 Blansko
PENTACO trading, s.r.o., Hliníky 2068, 680 01 Boskovice
ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 00 Praha
Římskokatolická farnost Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Jihomoravský kraj - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno
ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
STAVEBNINY ŠKB s.r.o., Pražská 1042/82b, 679 61 Letovice
Jihomoravský kraj - Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května
2153/2a, 680 11 Boskovice
STYL 2000 spol. s r.o., Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno
Superhard s.r.o., Konopná 344/14, 617 00 Brno
TOPNET Services s.r.o., Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice
Truck Service Zlín a.s., Panelová 289/6, 190 15 Praha
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno
ZENERGO a.s., Čejč 61, 696 14 Čejč
ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec-Jestřebí
Odůvodnění
Dne 27.12.2019 podala Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
prostřednictvím zplnomocněného zástupce, obchodní společnosti SUDOP BRNO spol. s r.o., IČ 44960417,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno u Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nazvané „Boskovická spojka“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Šebetov, k.ú. Knínice
u Boskovic, k.ú. Vážany u Boskovic, k.ú. Sudice u Boskovic, k.ú. Boskovice, k.ú. Mladkov u Boskovic,
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k.ú. Skalice nad Svitavou, k.ú. Lhota Rapotina, k.ú. Obora u Boskovic, k.ú. Klemov, k.ú. Doubravice nad
Svitavou, k.ú. Jestřebí a k.ú. Rájec nad Svitavou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
KrÚ z výpisu z obchodního rejstříku zjistil, že u žadatele došlo dne 14.01.2020 ke změně identifikačního údaje
(názvu), tudíž Správa železniční dopravní cesty, státní organizace bude nadále v územním řízení označována
v souladu s výpisem z obchodního rejstříku jako Správa železnic, státní organizace.
Příslušnost KrÚ k vedení předmětného územního řízení podle § 84 a násl. stavebního zákona a vydání
rozhodnutí o umístění výše uvedeného záměru vychází z dikce § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., podle
kterého je příslušný k vedení územního řízení, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, krajský
úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Předmětem žádosti je vydání rozhodnutí o umístění
stavby dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., spočívající ve zřízení nové
odbočky Lhota Rapotina na železniční trati Brno – Česká Třebová v mezistaničním úseku Rájec-Jestřebí –
Skalice nad Svitavou. Do této odbočky bude napojena novostavba úseku elektrizované jednokolejné
regionální železniční trati – tzv. Boskovické spojky, s napojením do nově zřízené odbočky Bělá
v mezistaničním úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice. Součástí stavby je také rekonstrukce a elektrizace
zbývající části úseku do železniční stanice Boskovice, včetně celkové přestavby této stanice. Na novém úseku
trati bude zřízena nová zastávka Lhota Rapotina. V úseku Boskovice – Šebetov bude položena nová drážní
kabelizace podél trati. Novou kabelovou trasu bude nutné položit rovněž podél koridorové trati až po RájecJestřebí. V železniční stanici Skalice nad Svitavou nebudou prováděny stavební úpravy kolejiště, ale pouze
pokládka kabelů a navázání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení. V rámci stavby budou
zrušeny čtyři stávající úrovňové železniční přejezdy. Křížení železnice se silnicí III/37427 bude nahrazeno
mimoúrovňovým křížením - silničním nadjezdem, křížení nové kolejové spojky se silnicí III/37426 je řešeno
železničním mostem nad silnicí. Za vybrané rušené železniční přejezdy jsou jako náhrada navrženy nové
veřejně přístupné účelové komunikace, kterými bude zajištěna obsluha přilehlého území. Záměr
je v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) zařazen jako veřejně prospěšná
stavba. Z tohoto důvodu je příslušným stavebním úřadem Krajský úřad Jihomoravského kraje, který je
v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pověřený výkonem působnosti obecného stavebního
úřadu; odvolacím správním orgánem je dle § 2e odst. 3 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb. Ministerstvo pro
místní rozvoj.
KrÚ byl v prvé řadě povinen posoudit žádost o vydání územního rozhodnutí o umístěn stavby, a to především
z hlediska, zda splňuje zákonné požadavky na doložení předepsaných příloh a podkladů. Protože předmětná
žádost neobsahovala všechny požadované náležitosti, vyzval KrÚ žadatele opatřením č.j. JMK 27131/2020
ze dne 17.02.2020 podle § 86 odst. 4 a § 88 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění
nedostatků a doplnění žádosti. Následně KrÚ usnesením č.j. JMK 27133/2020 ze dne 17.02.2020 výrokem
I. podle § 86 odst. 4 a § 88 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil
a výrokem II. podle § 39 odst. 1 správního řádu určil žadateli lhůtu do 31.12.2020 k odstranění nedostatků
podané žádosti. Dne 03.12.2020 požádal žadatel o prodloužení lhůty z důvodu velkého rozsahu umísťované
stavby a s tím související časové náročnosti zajištění požadovaných dokladů. KrÚ žádosti vyhověl
a usnesením č.j. JMK 168936/2020 ze dne 10.12.2020 podle § 39 odst. 2 správního řádu rozhodl
o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti do 30.06.2021.
Dne 11.08.2020 KrÚ obdržel vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j. ARUB/1074/2020 ze dne
22.07.2020.
Ve vazbě na schválení aktualizace ZÚR JMK opatřením č.j. JMK 717/2021 ze dne 05.01.2021 KrÚ požádal
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního

58

plánování, jako příslušný orgán územního plánování, o opakované posouzení záměru podle § 96b stavebního
zákona. Dne 04.02.2021 KrÚ obdržel nové závazné stanovisko orgánu územního plánování pro stavbu,
vydané pod č.j. JMK 11430/2021 ze dne 01.02.2021.
Dne 25.06.2021 předložil žadatel část podkladů a současně požádal o prodloužení lhůty k odstranění
nedostatků a doplnění žádosti o 60 dnů. KrÚ i v tomto případě předmětné žádosti vyhověl a usnesením
č.j. JMK 99854/2021 ze dne 08.07.2021 podle § 39 odst. 2 správního řádu rozhodl o prodloužení lhůty do
31.08.2021. Žádost byla žadatelem doplněna podáním ze dne 30.08.2021, kterým současně požádal
o stanovení prodloužené lhůty platnosti územního rozhodnutí na dobu 5 let. KrÚ po přezkoumání
předložených podkladů dospěl k závěru, že žádost ze dne 27.12.2019 splňuje obsahové náležitosti
předepsané § 86 stavebního zákona.
Podle § 86 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí:
a)

souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (podle § 184a odst. 3
stavebního zákona pak platí, že „souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo
stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“).

KrÚ nepožadoval doložit souhlasy ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s § 184a
stavebního zákona, neboť zjistil existenci zákonného účelu vyvlastnění. Podle § 5 odst. 2 zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, lze k uskutečnění stavby dráhy, postupem podle zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
ve znění pozdějších předpisů, odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě. KrÚ dále zjistil, že záměr je součástí stavby „Trať
č. 260 a 262 Lhota Rapotina - Boskovice („Boskovická spojka“), včetně souvisejících staveb“, která je
v územně plánovací dokumentaci vydané pro území Jihomoravského kraje, tj. v dokumentu ZÚR JMK ve
znění Aktualizací č. 1. a 2. (účinnost 31.10.2020), v Kapitole G - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních
území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, vymezena jako veřejně prospěšná stavba (dále
jen „VPS“), a to na území města Boskovice a obce Lhota Rapotina, pod kódem VPS – DZ04, se specifikací konvenční regionální železniční trať jednokolejná. Uvedenou skutečností je naplněn předpoklad § 170 odst.
1 písm. a) stavebního zákona, dle kterého platí, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění
staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní
a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený
účel. Součástí záměru jako celku jsou rovněž pozemní komunikace (přeložky silnic III. tříd a stavby s nimi
související), kde podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související
označeny jako veřejně prospěšné. Podle § 17 odst. 2 téhož předpisu lze podle zvláštního právního předpisu
(zákona o vyvlastnění), mimo jiné vlastnická práva k pozemku nebo ke stavbě odejmout nebo omezit.
Součástí záměru je též energetická infrastruktura (přeložky distribuční soustavy, přeložka plynovodu),
a proto na daný případ dopadá také zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Veřejný zájem na zřizování staveb přenosové a distribuční soustavy v elektroenergetice a distribuční
soustavy v plynárenství je energetickým zákonem dán přímo v rámci definic pojmů [§ 2 odst. 2 písm. a) bod
1. a písm. b) bod 1. energetického zákona], a rovněž následně i v § 3 odst. 2 energetického zákona, který
definuje vedle dalšího, že přenos a distribuce elektřiny a přeprava a distribuce plynu se uskutečňuje ve
veřejném zájmu a že pro provádění stavby, která je součástí přenosové, přepravní a distribuční soustavy, lze
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vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. Konkrétní účel
vyvlastnění, tj. zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto
nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení, resp. zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech
plynárenská zařízení, je pak v energetickém zákonu zakotven v § 25 odst. 3 písm. e), resp. § 59 odst. 1 písm.
e), přičemž k vyvlastnění, tj. k omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, lze přistoupit za
situací popsaných v § 25 odst. 4, resp. § 59 odst. 2 téhož právního předpisu. K obdobnému zjištění dospěl
KrÚ i v případě sítí elektronických komunikací, jenž jsou rovněž součástí zde projednávaného záměru a na
které dopadá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Veřejný zájem na zajišťování
veřejné komunikační sítě a zajišťování sítí elektronických komunikací je dán v § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005
Sb. Konkrétní účel vyvlastnění, tj. zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm, resp. zřizovat
a provozovat na cizí stavbě nebo v ní, veřejnou komunikační síť, je pak v zákoně č. 127/2005 Sb. zakotven
v § 104 odst. 1, resp. odst. 2 téhož právního předpisu, přičemž k vyvlastnění, tj. k omezení vlastnického práva
zřízením věcného břemene, lze přistoupit za situací popsaných v § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. Z výše
uvedených důvodů KrÚ nepožadoval souhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků k umístění
navrhovaného záměru podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, neboť účel vyvlastnění je zde
prokazatelně dán, a to jak zákonem o dráhách, tak stavebním zákonem a pro vybrané stavební objekty též
zákonem č. 13/1997 Sb., energetickým zákonem a zákonem č. 127/2005 Sb.
b)

závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních
právních předpisů nebo tohoto zákona

k žádosti byla připojena následná závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí:
- závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního
prostředí, č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018
- závazné stanovisko MŽP – souhlas k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
č.j. MZP/2019/560/707 ze dne 15.05.2018
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, č.j. 109419/2019 ze dne
26.07.2019
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, č.j. 11430/2021 ze dne
01.02.2021
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, z hlediska koordinace stavby „II/374
Lhota Rapotina obchvat“, č.j. JMK 50098/2019 ze dne 02.05.2019
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, z hlediska regionální osobní dopravy,
č.j. JMK 157535/2016 ze dne 30.11.2016
- usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, kterým byl Městský úřad
Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí pověřen úkony k vydání závazného stanoviska
k povolení kácení dřevin na území obce Lhota Rapotina, č.j. JMK 35853/2019 ze dne 05.03.2019
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., č.j. JMK 164709/2016 ze dne 10.11.2016
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, dle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., č.j. JMK 1165/2019 ze dne 03.01.2019
- závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, z hlediska
zásahu do VKP a povolení kácení dřevin v PP Lebeďák, č.j. JMK 46794/2019 ze dne 04.06.2019
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-

souhrnné vyjádření MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, č.j. DMBO
9596/2019/TOŽP/Po ze dne 11.06.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, k povolení kácení
dřevin v k.ú. Boskovice, č.j. DMBO 8574/2019/TOŽP ze dne 03.06.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, k zásahu do VKP,
č.j. DMBO 8931/2019/TOŽP ze dne 03.06.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, k zásahu do krajinného
rázu, č.j. DMBO 9071/2019/TOŽP ze dne 03.06.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, z hlediska nakládání
s odpady, č.j. DMBO 5329/19/Ko ze dne 01.04.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, z hlediska nakládání
s odpady, č.j. DMBO 15177/2022 ze dne 11.07.2022
rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, vodoprávního úřadu, dle § 17
odst. 2 vodního zákona, č.j. DMBO 12540/2019 ze dne 12.08.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, k povolení kácení
dřevin v k.ú. Lhota Rapotina, č.j. DMBO 9090/2019/TOŽP ze dne 18.06.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, dle § 14 odst. 2 lesního
zákona, č.j. DMBO 16605/2019/TOŽP/Ka/221.1.3 ze dne 24.09.2019
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, dle § 14 odst. 2 lesního
zákona, č.j. DMBO 7317/2020/TOŽP/Ru/221.2.4 ze dne 14.04.2020
stanovisko MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, č.j. MBK 13910/2019 ze dne 11.03.2019
závazné stanovisko MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, z hlediska zásahu do VKP, č.j. MBK
33587/2019 ze dne 24.06.2019
závazné stanovisko MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, podle § 17 vodního
zákona, č.j. MBK 37737/2019 ze dne 17.07.2019
závazné stanovisko MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady, č.j. MBK
10923/2019 ze dne 22.02.2019
stanovisko MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady, č.j. MBK
33484/2022 ze dne 28.06.2022
vyjádření MěÚ Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, č.j. SÚ SH V 21/2019MBK13583/2019/Pa ze dne 08.03.2019
rozhodnutí Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou, povolení kácení dřevin, č.j. DOU 82/2019 ze dne
13.05.2019
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko,
č.j. HSBM-2-10-9/2-POKŘ-2019 ze dne 14.02.2019
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM
09692/2019/BK/HOK ze dne 25.02.2019
stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko,
dopravního inspektorátu, č.j. KRPB-48780-3/ČJ-2019-060106-TES ze dne 24.05.2019
stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko,
č.j. KRPB-54959-2/ČJ-2021-060106 ze dne 06.04.2021
závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, č.j. DUCR-7099/19/Vb ze dne 06.02.2019
závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, č.j. 89148/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 29.01.2019
závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, č.j. 112180/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 07.05.2021
závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru dopravy, č.j. DMBO 7101/2021/DOP ze dne 13.04.2021
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-

rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, o povolení připojení pozemních komunikací, č.j. DMBO
3681/2020 DOP dne 28.02.2020
rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, o povolení zrušení připojení k pozemní komunikaci,
č.j. DMBO 22294/2020 DOP dne 29.10.2020
rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, o povolení připojení pozemních komunikací, č.j. DMBO
3993/2020 DOP dne 24.02.2020
rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, o povolení zrušení železničních přejezdů, č.j. DMBO
7638/2021/DOP dne 21.04.2021
rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, o povolení zvláštního užívání komunikace-umístění
inženýrských sítí, č.j. DMBO 25615/2020 DOP dne 04.01.2020
rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, o povolení zvláštního užívání komunikace-umístění
inženýrských sítí, č.j. DMBO 23860/2020 DOP dne 19.11.2020
na základě oznámení o zahájení územního řízení vydalo Ministerstvo životního prostředí verifikační
závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona EIA – závazné stanovisko k ověření změn záměru,
č.j. MZP/2022/560/186 ze dne 03.02.2022

k žádosti byla připojena tato další vyjádření a stanoviska:
- vyjádření města Boskovice, odboru rozvoje města a investic, č.j. DMBO 010/2019 - ORMI ze dne
18.09.2019
- vyjádření města Boskovice, odboru správy majetku ze dne 06.02.2019
- vyjádření Obecního úřadu Lhota Rapotina, č.j. OLR/SED/27/2019 ze dne 12.07.2019
- vyjádření Obecního úřadu Lhota Rapotina, k žádosti o vydání závazného stanoviska k povolení kácení
dřevin, č.j. OLR/SED/10/2019 ze dne 19.02.2019
- souhlas obce Lhota Rapotina se zrušením přejezdu ze dne 23.10.2017
- vyjádření obce Obora ze dne 05.02.2019
- vyjádření obce Skalice nad Svitavou, č.j. 0157/2019/SKA ze dne 08.03.2019
- vyjádření Obecního úřadu Šebetov, č.j. Seb 102/2019 ze dne 22.05.2019
- sdělení městyse Knínice, č.j. KNB 71/2019 ze dne 12.02.2019
- vyjádření obce Vážany ze dne 30.09.2019
- vyjádření obce Sudice, č.j. SUD 447/2019 ze dne 13.11.2019
- vyjádření městyse Doubravice nad Svitavou, č.j. DOU 82/2019 ze dne 15.07.2019
- vyjádření města Rájec-Jestřebí, č.j. MERJ-387/19 ze dne 04.04.2019
- stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s, č.j. 115190016 ze dne 05.03.2019
- vyjádření Archeologického ústavu, AV ČR, Brno, č.j. ARUB/1074/2020 ze dne 22.07.2020
- stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, č.j. SBS 28662/2016
ze dne 29.11.2016
c)

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

k žádosti byla připojena následná vyjádření a stanoviska:
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., č.j. PM-9726/2019/5203/Fi ze dne 04.06.2019
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., č.j. PM-15365/2021/5203/Fi ze dne 15.04.2021
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, č.j. 22734/2018 ze
dne 27.06.2019
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, č.j. 22735/2018 ze
dne 17.01.2019
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-

-

vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, č.j. 15296/2020 ze
dne 21.09.2020
vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Černá Hora, č.j. LCR144/000445/2019 ze dne 06.03.2019
vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Černá Hora, č.j. LCR144/003396/2019 ze dne 17.03.2020
vyjádření Lesy ČR, s.p., Práva toků-oblast povodí Dyje, č.j. LCR952/002311/2019 ze dne 07.06.2019
vyjádření Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, č.j. LCR942/114200/2021 ze dne 23.07.2021
stanovisko České dráhy, a.s., č.j. 1592/16-RSMBRNO ze dne 16.09.2016
stanovisko České dráhy, a.s., č.j. 2822/17-RSMBRNO ze dne 29.09.2017
stanovisko České dráhy, a.s., č.j. 3100/19-RSMBRNO ze dne 16.09.2019
stanovisko České dráhy, a.s., č.j. 1050/2019-O03 ze dne 23.09.2019
stanovisko České dráhy, a.s., č.j. 2014/22-O32-109 ze dne 29.06.2022
stanovisko České dráhy, a.s., č.j. 2239/22-RSMBRNO ze dne 27.06.2022
vyjádření k existenci sítí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 16523/2017-SŽDC-OŘ
BNO-NT ze dne 12.09.2017
stanovisko ČD-Telematika, č.j. 1201915849 ze dne 25.09.2019 (část 01), č.j. 1201915850 ze dne
25.09.2019 (část 02), č.j. 1201915857 ze dne 25.09.2019 (část 4), č.j. 1201915863 ze dne 25.09.2019
(část 5)
vyjádření ČD-Telematika, a.s., č.j. 1202212616 ze dne 01.07.2022
vyjádření ČD-Telematika, a.s., č.j. 1202214323 ze dne 14.07.2022
vyjádření k existenci inženýrských sítí AŽD Praha, s.r.o., divize automatizace silniční techniky Brno,
č.j. 12391/DAST/2017 ze dne 25.09.2017
vyjádření Dial Telecom, a.s., č.j. BO669812 ze dne 28.08.2019
vyjádření Dial Telecom, a.s., č.j. BO900974 ze dne 10.05.2021
vyjádření Quantcom, a.s., č.j. BO1041220 ze dne 30.06.2022
vyjádření VAS č.j. 318/19 ze dne 02.05.2019
vyjádření VAS č.j. 0400/21 ze dne 06.05.2021
stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., č.j. 230/06247/2019/LPr ze dne 27.03.2019
podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť), E.ON Distribuce, a.s. (dnes EG.D, a.s.) č.j. S46170-16308900 ze dne 26.03.2019
vyjádření města Boskovice, odboru rozvoje města a investic, z hlediska dotčení veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace v jeho vlastnictví, č.j. 005/2017-ORMI ze dne 08.09.2017
vyjádření k existenci technické infrastruktury města Rájec-Jestřebí, č.j. MERJ 2228/17 ze dne 11.09.2017
vyjádření k existenci technické infrastruktury města Rájec-Jestřebí, č.j. MERJ-2009/16-STAV ze dne
10.10.2016
vyjádření k existenci sítí městys Knínice ze dne 26.09.2017
vyjádření AQUATIC, spol. s r.o., ze dne 21.09.2017
vyjádření AQUATIC, spol. s r.o., ze dne 06.05.2021
vyjádření CETIN, a.s., č.j. 521951/20 ze dne 18.02.2020
vyjádření CETIN, a.s., č.j. 689549/22 ze dne 22.06.2022
vyjádření České Radiokomunikace, a.s., č.j. UPTS/OS/228546/2019 ze dne 20.09.2019
vyjádření České Radiokomunikace, a.s., č.j. UPTS/OS/271741/2021 ze dne 06.04.2021
vyjádření České Radiokomunikace, a.s., č.j. UPTS/OS/307348/2022 ze dne 08.06.2022
vyjádření TZ energy, s.r.o., č.j. 041/2019 ze dne 20.09.2019
vyjádření TZ energy, s.r.o., č.j. 029/2021 ze dne 12.04.2021
vyjádření TZ energy, s.r.o., č.j. 042/2022 ze dne 16.06.2022
vyjádření itself, s.r.o., č.j. 19/004488 ze dne 02.10.2019
vyjádření Nej.cz s.r.o., č.j. VYJNEJ-2022-08177-01 ze dne 15.06.2022
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vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 8066/19/OVP/N ze dne 19.09.2019
vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 6748/22/OVP/N ze dne 09.06.2022
vyjádření Optiline, a.s., č.j. 1411902273 ze dne 08.10.2019
vyjádření Optiline, a.s., č.j. 1412101788 ze dne 10.08.2021
vyjádření Optiline, a.s., č.j. 1412201498 ze dne 29.06.2022
vyjádření SITEL, spol. s r.o., č.j. 1111904328 ze dne 08.10.2019
vyjádření SITEL, spol. s r.o., č.j. 1112103178 ze dne 10.08.2021
vyjádření SITEL, spol. s r.o., č.j. 1112202480 ze dne 29.06.2022
vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s., č.j. 1311902598 ze dne 08.10.2019
vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s., č.j. 1312101900 ze dne 10.08.2021
vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s., č.j. 1312201506 ze dne 29.06.2022
vyjádření InfoTel, spol. s r.o., č.j. E013661/19 ze dne 19.09.2019
vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E36243/19 ze dne 19.09.2019, č.j. E36272/19 ze dne
19.09.2019, č.j. E36275/19 ze dne 19.09.2019, č.j. E36277/19 ze dne 19.09.2019, č.j. E17425/21 ze dne
06.04.2022, č.j. E17426/21 ze dne 06.04.2021
vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E30794/22 ze dne 07.06.2022, č.j. E30795/22 ze dne
07.06.2022, č.j. E30796/22 ze dne 07.06.2022
vyjádření Krajského ředitelství police Jihomoravského kraje, odboru správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku, č.j. KRPB-2035-546/ČJ-2019-0600MN-MAT ze dne 25.09.2019
vyjádření Veolia Energie ČR, a.s., č.j. RSTM/20190919-005/ES ze dne 20.09.2019
vyjádření Veolia Energie ČR, a.s., č.j. RSTM/20220609-007/ES ze dne 10.06.2022
vyjádření Nordic Telecom, s.r.o., č.j. JMxx114_line ze dne 21.11.2017
vyjádření Coprosys, a.s., ze dne 07.09.2016
vyjádření Coprosys, a.s., ze dne 15.04.2021
vyjádření ha-vel s.r.o., ze dne 07.09.2017
vyjádření k existenci sítí městyse Doubravice nad Svitavou ze dne 11.10.2016
stanovisko k existenci sítí obce Lhota Rapotina ze dne 17.09.2017
vyjádření k existenci sítí obce Obora ze dne 17.09.2017
vyjádření k existenci sítí obce Skalice nad Svitavou ze dne 02.11.2016
vyjádření k existenci sítí obce Sudice, č.j. SUD 442/2017 ze dne 15.09.2017
vyjádření k existenci sítí obce Šebetov ze dne 01.11.2016
vyjádření Voda-Teplo-Světlo, s.r.o., ze dne 14.11.2018
vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. MW99101407051422574 ze dne 09.12.2019
vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. MW9910171308278233 ze dne 12.04.2021
vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. MW9910201633435601 ze dne 13.06.2022
stanovisko GasNet, s.r.o., přeložka a ochrana STL, č.j. 5002435565 ze dne 06.08.2021
stanovisko GasNet, s.r.o., přeložka VTL DN 150, č.j. 5002424274 ze dne 29.07.2021
stanovisko GasNet, s.r.o., přeložka VTL DN 100, č.j. 5002424271 ze dne 29.07.2021
stanovisko GasNet, s.r.o., č.j. 5002429851 ze dne 20.08.2021 (část 1), č.j. 5002429858 ze dne 20.08.2021
(část 2), č.j. 5002429884 ze dne 20.08.2021 (část 3),
vyjádření TOPNET Services s.r.o., ze dne 07.04.2021
stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru správy majetku,
oddělení správy nemovitého majetku, č.j. KRPB-2865-481/ČJ-2022-0600MN-MACH ze dne 24.06.2022
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d)

smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr
vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Žadatel doložil smlouvu č. VPIC/§86/2021/014 mezi Správou železnic a obchodní společností CETIN a.s. ze
dne 14.05.2021; smlouvu č. 9090006422/0 mezi Správou železnic a obchodní společností E.ON Distribuce,
a.s. ze dne 20.01.2021; smlouvu č. 9090006421/0 mezi Správou železnic a obchodní společností E.ON
Distribuce, a.s. ze dne 20.01.2021; smlouvu č. 9090006420/0 mezi Správou železnic a obchodní společností
E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.01.2021; smlouvu č. 9090006419/0 mezi Správou železnic a obchodní
společností E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.01.2021; smlouvu č. 9090006418/0 mezi Správou železnic
a obchodní společností E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.01.2021; smlouvu č. 9090006417/0 mezi Správou
železnic a obchodní společností E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.01.2021; smlouvu č. 4000225930 mezi
Správou železnic a obchodní společností GasNet, s.r.o. ze dne 20.07.2020; smlouvu č. 4000225959 mezi
Správou železnic a obchodní společností GasNet, s.r.o. ze dne 24.06.2020; smlouvu č. 4000225964 mezi
Správou železnic a obchodní společností GasNet, s.r.o. ze dne 24.06.2020; smlouvu č. CES: E617-S-2942/2021
mezi Správou železnic a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje ze
dne 03.08.2021; smlouvu č. E617-S-3365/2021 mezi Správou železnic a Statutárním městem Brnem ze dne
09.08.2021; smlouvu č. CES: E617-S-2788/2021 mezi Správou železnic a městem Boskovice ze dne
22.06.2021.
e)

dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část:

Přílohou žádosti je dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – DÚR dle přílohy č. 3 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů: datum 03/2019, čís. zakázky 1602601-0717, kterou zpracovala obchodní společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. IČ 44960417, Kounicova 688/26,
611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Petr Rotschein, ČKAIT 1003431, včetně revize č. 1 (08/2021).
Mimo výše uvedené podklady přiložil žadatel k žádosti plnou moc k zastupování.
KrÚ posoudil výše označené podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dospěl k závěru, že žádost
je úplná a následně přistoupil k vymezení okruhu účastníků řízení.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 85 stavebního zákona, kdy KrÚ vycházel z podání žadatele,
z výpisů z katastru nemovitostí a situačních výkresů se zakreslením navrhované stavby na podkladě
katastrální mapy. KrÚ vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného provádění, dopad
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich,
na kterých je záměr navrhován a dále by se mohlo rozhodnutí dotýkat vlastnických práv k sousedním
stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbách na nich (podrobněji dále v textu). Tyto skutečnosti
KrÚ ověřil za pomocí dálkového přístupu do údajů evidovaných katastrem nemovitostí. Konkrétní listy
vlastnictví jsou součástí spisu vedeného KrÚ v předmětném řízení o umístění stavby (sp.zn. S-JMK
184004/2019 OÚPSŘ).
Přímé dotčení vlastnického práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich posuzoval KrÚ také s ohledem na nová ochranná pásma, která pro jednotlivé stavební objekty vznikají
na základě zákona o dráhách (§ 8 odst. 1; ve spojení s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne
13.3.2014, č.j. 6 As 69/2013-40), zákona č. 13/1997 Sb. (§ 30 odst. 1), zákona č. 127/2005 Sb. (§ 102 odst. 1),
energetického zákona (§ 46 odst. 1 a § 68 odst. 1) a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů (§ 23). Ochranná pásma dle zmíněných ustanovení vznikají ze zákona, tj. dnem
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nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby. Při určení okruhu účastníků uvedených v § 85
odst. 2 písm. b) stavebního zákona KrÚ vycházel zejména s ohledem na řešení ochranných pásem
a vyznačených hranic dočasného záboru v předložené DÚR.
KrÚ z elektronické databáze registru obyvatel ČR zjistil, že někteří vlastníci pozemků, na kterých má být
záměr umístěn, jsou osoby zemřelé či nedostatečně identifikované. S ohledem na právní úpravu zakotvenou
v § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., se KrÚ ve lhůtě 60 dnů ode dne tohoto zjištění pokusil zjistit osoby
potenciálních dědiců, kteří by se mohli, jako právní nástupci, stát účastníky tohoto územního řízení. KrÚ
opatřením č.j. JMK 159649/2021 ze dne 08.11.2021 požádal JUDr. Alenu Havránkovou, Ph.D., notářku,
o informace týkající se zemřelého vlastníka pozemku parc.č. 1817/246 v k.ú. Rájec nad Svitavou, Petra Buše;
opatřením č.j. JMK 159660/2021 ze dne 08.11.2021 požádal Mgr. Jana Kohoutka, notáře, o informace týkající
se zemřelého vlastníka pozemku parc.č. 1817/240 v k.ú. Rájec nad Svitavou, Jitky Nečasové; opatřením
č.j. JMK 159668/2021 ze dne 08.11.2021 požádal JUDr. Lenku Pikálkovou, notářku, o informace týkající se
zemřelého vlastníka pozemku parc.č. 4944/73 v k.ú. Boskovice, Josefa Staňka.
Dále KrÚ opatřením č.j. JMK 160926/2021 ze dne 10.11.2021 požádal MěÚ Boskovice, odbor vnitřních věcí,
evidence obyvatel/matriku, o jakékoliv informace týkající se vlastníka pozemku parc.č. 4944/76
v k.ú. Boskovice, Mariany Králové; vlastníka pozemků parc.č. 3639/6 a 3639/21 oba v k.ú. Boskovice, Anny
Pánkové; spoluvlastníka pozemků parc.č. 572/2 a 573/3 oba v k.ú. Lhota Rapotina, Marie Žemlové
a spoluvlastníka pozemku parc.č. 3715/16 v k.ú. Boskovice, Anny Víznerové. Opatřením č.j. JMK
160952/2021 ze dne 10.11.2021 KrÚ požádal Obecní úřad Sudice, evidenci obyvatel, o jakékoliv informace
týkající se vlastníků pozemku parc.č. 7146/6 v k.ú. Boskovice, Františka Portla a Emilie Portlové. Opatřením
č.j. JMK 160958/2021 ze dne 10.11.2021 KrÚ požádal Obecní úřad Lhota Rapotina, evidenci obyvatel,
o jakékoliv informace týkající se vlastníků pozemku parc.č. 3924/2 v k.ú. Boskovice, Josefa Stejskala a Josefy
Stejskalové. Dále KrÚ opatřením č.j. JMK 161235/2021 ze dne 11.11.2021 ve spojení s listinou získanou
dálkových přístupem do katastru nemovitostí, požádal Úřad městské části Praha 9, odbor občansko správní,
oddělení vydávání dokladů a evidence obyvatel, o jakékoliv informace týkající se spoluvlastníka pozemků
parc.č. 572/2 a 573/3 oba v k.ú. Boskovice, Antonína Vlacha.
Dne 15.11.2021 KrÚ obdržel přípis od Mgr. Jana Kohoutka, notáře, informaci týkající se v úvahu
přicházejících dědiců po zemřelé Jitce Nečasové.
Dne 16.11.2021 KrÚ obdržel přípis od JUDr. Lenky Pikálkové, notářky, týkající se pozůstalosti po zemřelém
Josefu Staňkovi. KrÚ si dále prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí nechal zpřístupnit
listinu – usnesení Okresního soudu v Blansku o dědictví č.j. 60 D 1050/2012-40 ze dne 12.12.2012, ze které
zjistil, že zbývající spoluvlastníci dotčeného pozemku parc.č. 4944/73 v k.ú. Boskovice, tj. Alena Roudná,
nar. 30.03.1967, Dr. Svěráka 259/14, 680 01 Boskovice a Vincenc Staněk, nar. 16.03.1956, Křižíkova 959/5,
680 01 Boskovice, jsou vůči zemřelému Josefu Staňkovi, nar. 06.01.1960, v příbuzenském vztahu, a to sestra
a bratr. S ohledem na skutečnost, že dědické řízení po Josefu Staňkovi nebylo dosud ukončeno, stanovil KrÚ
usnesením č.j. JMK 1079/2022 ze dne 04.01.2022 (v právní moci dne 22.01.2022), Alenu Roudnou,
r. nar. 1967 (sestru Josefa Staňka), opatrovníkem neznámým vlastníkům 1/3 pozemku parc.č. 4944/73
v k.ú. Boskovice.
Obec Sudice zaslala dne 19.11.2021 informace týkající se Františka a Emilie Portlových. Dne 06.12.2021
obdržel KrÚ informaci od Okresního soudu v Blansku, že dodatečným projednáním pozůstalosti manželů
Portlových byla pověřena JUDr. Lenka Pikálková, notářka. S ohledem na skutečnost, že obnovené dědické
řízení po Františku a Emilii Portlových nebylo dosud ukončeno, stanovil KrÚ usnesením č.j. JMK 683/2022 ze
dne 03.01.2022 (v právní moci dne 22.01.2022), Františka Portla, r. nar. 1940 (syna zemřelých osob),
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opatrovníkem neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 7146/6 v k.ú. Boskovice. Z výpisu z katastru
nemovitostí ke dni vydání územního rozhodnutí, tj. k 15.08.2022, KrÚ zjistil, že dodatečné řízení
o pozůstalosti v případě Emilie Portlové bylo ukončeno usnesením okresního soudu v Blansku č.j. 60 D
1065/2018-137 ze dne 14.06.2022 (zápis do katastru nemovitostí proveden ke dni 01.08.2022). Ideální 1/10
pozemku parc.č. 7146/6 v k.ú. Boskovice nabyli - František Portl, r. nar. 1900 (manžel Emilie Portolové), jehož
neznámým dědicům je i nadále ustanoven opatrovník František Portl, r. nar. 1940 (syn zemřelého); 1/10
Ladislav Páteček (syn Emilie Portlové), narozený 13.02.1935, posledně bytem Hrušovany nad Jevišovkou,
9. května 728, který zemřel dne 19.03.2013, kde dle zmíněného usnesení okresního soudu jako dědici
nastoupili manželka Helena Pátečková, narozená 05.09.1937, Hrušovany nad Jevišovkou, 9. května 728,
která zemřela dne 13.11.2021 (vůči které jako jediný v úvahu přicházející dědic ze závěti nastoupila nezletilá
vnučka Anna Pátečková, narozená 11.02.2005, 257 41 Týnec nad Sázavou, Farská 458) a syn Ladislav Páteček,
narozený 02.02.1972, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, 9. května 728. Další ideální 1/10 pozemku připadla
Josefu Bílkovi (synu Emilie Portlové), nar. 15.04.1937, posledně bytem Šebetov 87, který zemřel dne
11.11.2013, kde dle zmíněného usnesení okresního soudu jako dědici nastoupili dcera Gabriela Hradecká,
nar. 28.02.1972, Štychova 104/56, 104 00 pobyt Praha 10 – Křeslice a syn JUDr. Radek Bílek, nar. 14.11.1964,
posl. bytem Dlouhá 4217, Zlín, který zemřel dne 02.11.2019 (vůči kterému jako dědičky nastoupily jeho dcery
Mgr. Kateřina Bílková, nar. 19.5.1993, Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín a Michaela Bílková, nar. 24.01.2002, Pod
Křiby 5630, 760 05 Zlín). Další ideální 1/10 pozemku parc.č. 7146/6 připadla Františku Portlovi, r. nar. 1940
(synu Emilie Portlové) a Marii Zelené, nar. 03.08.1943, Horní Poříčí 4, 679 62 (dceři Emilie Portolové).
S ohledem na výše popsané KrÚ mezi účastníky řízení zahrnul potenciální dědice v řadě po zemřelých
dědicích Emilie Portlové (doklad viz výpisy z katastru nemovitostí; šanon č. 3, který je součástí spisového
materiálu).
Dne 24.11.2021 KrÚ obdržel od Úřadu městské části Praha 9, odboru občansko správního, oddělení vydávání
dokladů a evidence obyvatel, informace týkající se Antonína Vlacha, resp. Wlacha. S ohledem na skutečnost,
že KrÚ zjistil datum úmrtí zmíněné osoby, požádal opatřením č.j. JMK 170051/2021 ze dne 30.11.2021
Obvodní soud pro Prahu 8, dědické oddělení o informace týkající se případných příbuzných po Antonínu
Wlachovi. Dne 04.01.2022 KrÚ telefonicky zjistil, že pověřeným komisařem k projednání pozůstalosti po
Antonínu Wlachovi je JUDr. Eva Krejcárková, notářka. S ohledem na tuto informaci KrÚ opatřením č.j. JMK
1244/2022 ze dne 04.01.2022 požádal zmíněnou notářku o sdělení jakýchkoliv informací týkajících se
případných příbuzných po Antonínu Wlachovi. Dne 04.01.2022 obdržel KrÚ od JUDr. Evy Krejcárkové,
notářky, informace o právních nástupcích zůstavitele.
Městský úřad Boskovice, odbor vnitřních věcí zaslal KrÚ dne 29.11.2021 souhrnné informace týkající se
Mariany, resp. Marie Králové (dále označena jako Marie Králová s ohledem na údaje z přihlašovacího lístku),
Marie Žemlové, Anny Pánkové a Anny Víznerové. S ohledem na získané informace požádal KrÚ opatřením
č.j. JMK 171172/2021 ze dne 02.12.2021 Městský úřad Hostomice, evidence obyvatel, o jakékoliv informace
týkající se Anny Pánkové; opatřením č.j. JMK 171177/2021 ze dne 02.12.2021 Městský úřad Čáslav, evidence
obyvatel, o jakékoliv informace týkající se Anny Víznerové, příp. její dcery Hany Víznerové. Dne 08.12.2021,
resp. 13.12.2021, obdržel KrÚ informaci od Okresního soudu v Blansku, že dodatečným projednáním
pozůstalosti po Marii Žemlové, resp. Marii Králové, byla pověřena JUDr. Lenka Pikálková, notářka. Dne
15.12.2021 KrÚ obdržel od JUDr. Lenky Pikálkové, notářky, sdělení s informacemi z předchozích dědických
řízení, týkající se Marie Žemlové a Marie Králové. S ohledem na skutečnost, že dědické řízení po Marii
Žemlové nebylo dosud ukončeno, stanovil KrÚ usnesením č.j. JMK 1275/2022 ze dne 04.01.2022 (v právní
moci dne 22.01.2022) Věru Ošlejškovou, r. nar. 1942 (dceru Marie Žemlové), opatrovníkem neznámým
vlastníkům 1/3 pozemků parc.č. 572/2 a 573/3 oba v k.ú. Lhota Rapotina. Z výpisu z katastru nemovitostí ze
dne 18.07.2022 KrÚ zjistil, že dodatečné dědické řízení po Marii Žemlové bylo ukončeno usnesením č.j. 60 D
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1407/2021-49 ze dne 21.04.2022, kde vlastnictví připadlo pozůstalým dcerám Marii Janáčové,
nar. 30.01.1939, Dvorská 1507/18, 678 01 Blansko a Věře Ošlejškové, nar. 20.03.1942, Švermova 200/4,
680 01 Boskovice.
V případě Marie Králové požádal KrÚ opakovaně opatřením č.j. JMK 177559/2021 ze dne 16.12.2021 MěÚ
Boskovice, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel/matrika, o jakékoliv informace o příbuzných po Antonínu
Královi, zemřelém synovi Marie Králové. Dne 22.12.2021 obdržel KrÚ od MěÚ Boskovice, odboru vnitřních
věcí, informace týkající se příbuzných po Antonínu Královi. S ohledem na skutečnost, že dědické řízení po
Marii Králové nebylo dosud ukončeno, stanovil KrÚ usnesením č.j. JMK 1137/2022 ze dne 04.01.2022
(v právní moci dne 01.02.2022) Antonína Krále, r. nar. 1955 (vnuka Marie Králové), opatrovníkem neznámým
vlastníkům pozemku parc.č. 4944/76 v k.ú. Boskovice.
Dne 07.12.2021 KrÚ obdržel sdělení Městského úřadu Čáslav, odboru vnitřních věcí, týkající se Anny a Hany
Víznerové. S ohledem na zjištěné informace požádal KrÚ opatřením č.j. JMK 1497/2022 ze dne 04.01.2022,
opakovaně MěÚ Boskovice, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel/matrika, o jakékoliv informace týkající
se Hany Víznerové. Dne 06.01.2022 sdělil MěÚ Boskovice KrÚ, že se o Haně Víznerové nepodařilo zjistit
žádné informace.
Dne 08.12.2021 obdržel KrÚ od Městského úřadu Hostomice informace týkající se Anny Pánkové. S ohledem
na zjištěné informace požádal KrÚ opatřením č.j. JMK 174751/2021 ze dne 09.12.2021 Okresní soud
v Berouně, dědické oddělení o jakékoliv informace o případných příbuzných po Anně Pánkové. Dne
23.12.2021 KrÚ obdržel od Okresního soudu v Berouně informaci, že dodatečným řízení o dědictví po Anně
Pánkové byla pověřena soudní komisařka Mgr. Ivana Schovánková, notářka v Berouně. KrÚ následně
telefonicky v notářské kanceláři ověřil, že potenciální dědicové po Anně Pánkové dosud nejsou známy.
Dále KrÚ opatřením č.j. JMK 172026/2021 ze dne 06.12.2021 požádal Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Boskovice (dále jen „KÚ KP Boskovice“) o kopie listin, které nebylo možné získat
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, týkající se výše zemřelých či nedostatečně identifikovaných
osob. Požadované KrÚ obdržel dne 16.12.2021.
Dne 02.12.2021 KrÚ obdržel informace od JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky, týkající se dědického
řízení po zůstaviteli Petru Bušovi. S ohledem na skutečnost, že dědické řízení po Petru Bušovi nebylo dosud
ukončeno, stanovil KrÚ usnesením č.j. JMK 1055/2022 ze dne 04.01.2022 (v právní moci dne 26.01.2022)
Františku Bušovou, manželku po zemřelém, opatrovníkem neznámým vlastníků pozemku parc.č. 1817/246
v k.ú. Rájec nad Svitavou.
S ohledem na skutečnost, že o zbývajících zemřelých nebo nedostatečně identifikovaných vlastnících
dotčených pozemků, [a to Anně Pánkové, Anně Víznerové, Gustavu Zimmelovi (z listin, které KrÚ obdržel od
KÚ KP Boskovice dne 16.12.2021 se nepodařily zjistit relevantní informace pro bližší identifikaci této osoby),
Josefu Stejskalovi, Josefě Stejskalové (žádost KrÚ ze dne 10.11.2021 zůstala ze strany Obecního úřadu Lhota
Rapotina bez odezvy; z listiny zpřístupněné dálkovým přístupem do katastru nemovitostí se nepodařily zjistit
relevantní informace pro bližší identifikaci těchto osob) a Antonii Jenyšové (z listin, které KrÚ obdržel od KÚ
KP Boskovice dne 16.12.2021 se nepodařily zjistit relevantní informace pro bližší identifikaci této osoby)], se
KrÚ nepodařilo zjistit žádné relevantní informace, usnesením č.j. JMK 3495/2022 ze dne 10.01.2022 (v právní
moci dne 27.01.2022) neznámým vlastníkům pozemků parc.č. 3639/6, 3639/21, 3715/16 (1/2), 3819/29,
3924/2 a 4944/79 vše v k.ú. Boskovice, ustanovil opatrovníka město Boskovice.
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Dne 15.08.2022 KrÚ dále zjistil, že spoluvlastník pozemku parc.č. 6101/42 v k.ú. Boskovice, Alois Jelínek,
nar. 18.06.1942, posl. bytem Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice, zemřel dne 23.04.2022. U okresního
soudu v Blansku KrÚ telefonicky ověřil, že dědické řízení je vedeno pod sp.zn. 60 D 519/2022, kterým byla
pověřena JUDr. Pikálková. U JUDr. Pikálkové následně KrÚ ověřil, že dědické řízení bylo ukončeno dne
28.07.2022 a věc vrácena okresnímu soudu v Blansku. KrÚ z důvodu bezodkladného zjištění právních
nástupců po zemřelém kontaktoval okresní soud v Blansku prostřednictvím e-mailové zprávy a požádal
o sdělení dědiců Aloise Jelínka. Dne 16.08.2022 KrÚ obdržel informaci, že právní nástupci po zemřelém jsou
jeho dcery, a to Lenka Ambrozová, nar. 29.08.1963, část obce Skočova Lhota 34, 679 63 Malá Roudka a Ivana
Koutná, nar. 30.01.1965, Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice. I přesto, že výsledek dědického řízení
nebyl do dne vydání tohoto rozhodnutí promítnut do katastru nemovitostí, zahrnul zmíněné dcery
zemřelého KrÚ mezi účastníky řízení (doklad viz výpisy z katastru nemovitostí; šanon č. 3, který je součástí
spisového materiálu).
Okruh účastníků územního řízení byl tedy vymezen takto:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
a ve smyslu stanoviska EIA (dotčené územní samosprávné celky):
Město Boskovice, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská č.p. 84, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody č.p. 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Městys Knínice, Knínice č.p. 107, 679 34 Knínice
Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina č.p. 15, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Obora, Obora č.p. 24, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou č.p. 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Sudice, Sudice č.p. 164, 680 01 Boskovice
Obec Šebetov, Šebetov č.p. 108, 679 35 Šebetov
Obec Vážany, Vážany č.p. 76, 680 01 Boskovice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Boskovice
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Ing. Radek Kuba, nar. 13.3.1980, Sokolská 1299, 680 01 Boskovice a Klára Kubová, nar. 8.9.1980, Sokolská
1299, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 476
Bus Terminal a.s., Skopalíkova 2385, 767 01 Kroměříž, jako vlastník pozemku parc.č. 489
Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 525/1, 532, 542,
782, 785/42, 785/43, 785/87, 785/88, 785/138, 785/146, 788/22, 788/290, 788/339, 788/352, 788/359,
2883/3, 2885/2, 2886/2, 2892/2, 2908/17, 2908/29, 2908/30, 3639/1, 3639/8, 3639/17, 3799, 3819/25,
3920, 3930/4, 4944/74, 4944/77, 5740/163, 5740/185, 5740/188, 5834/22, 5975/20, 6260/11, 6918/1,
6918/2, 6919/2, 6919/3, 6919/4, 6919/5, 6926/1, 6926/2, 6935/1, 6935/3, 7035/1, 7035/2, 7035/3, 7036/1,
7036/2, 7038/1, 7049/17, 7050/1, 7054, 7056/1, 7056/2, 7057, 7058/4, 7062, 7109/1, 7146/4, 7152/1,
7158/1, 7188/2
Vojtěch Kolář, nar. 1.7.1986, Mánesova 1438, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 785/32
Ing. Václav Němeček, nar. 1.4.1992, Kuchyňka 247, 691 76 Šitbořice a Mgr. Iveta Němečková, nar. 30.3.1992,
Křižíkova 1556, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 785/36
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Miroslav Lizna, nar. 26.3.1977, Mánesova 1471, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 785/70
Ing. Pavel Musil, nar. 17.12.1963, Mánesova 1470, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 785/73
Ing. Otto Daněk, nar. 15.6.1967, Mánesova 1466, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 785/80
Jan Havelka, nar. 10.5.1964, Mánesova 1464, 680 01 Boskovice a Karel Havelka, nar. 17.8.1960, Komenského
2106, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 785/82
Tomáš Kočka, nar. 29.4.1990, Otakara Kubína 1751, 680 01 Boskovice a Veronika Kočková, nar. 6.4.1994,
Otakara Kubína 1751, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 785/145
Ing. Miloš Loubal, nar. 5.2.1959, Podlesí 767, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 788/219
BD Panorama Boskovice s.r.o., Azurová 2190, 621 00 Brno, jako vlastník pozemků parc.č. 788/360, 788/371
Petr Brabec, nar. 18.8.1975, Komenského 2106, 680 01 Boskovice, Šárka Budišová, nar. 26.6.1974, Bílkova
1774, 680 01 Boskovice, David Charvát, nar. 16.7.1994, Otakara Kubína 2148, 680 01 Boskovice, Milan
Chladil, nar. 6.8.1964, Kollárova 1259, 680 01 Boskovice, Miroslav Chlup, nar. 01.11.1973, Mánesova
2241/45a, 680 01 Boskovice, Eva Chlupová, nar. 08.04.1976, Mánesova 2241/45a, 680 01 Boskovice, Blanka
Dudová, nar. 4.10.1971, Husova 2125, 680 01 Boskovice, Vladimír Dvořáček, nar. 18.5.1961, Otakara Kubína
2159, 680 01 Boskovice, Michal Fligl, nar. 28.10.1994, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice,
MUDr. Karel Friedrich, nar. 19.3.1953, Otakara Kubína 1621, 680 01 Boskovice, RNDr. Jitka Friedrichová,
nar. 18.1.1953, Otakara Kubína 1621, 680 01 Boskovice, Marcela Hamerská, nar. 19.09.1952, Otakara Kubína
2148/2a, 680 01 Boskovice, Petr Hamerský, nar. 21.06.1950, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice,
Jaroslav Héna, nar. 16.02.1966, Komenského 323/17, 680 01 Boskovice, Ludmila Hénová, nar. 23.05.1973,
Komenského 323/17, 680 01 Boskovice, Jiří Kárl, nar. 3.5.1966, Otakara Kubína 2148, 680 01 Boskovice,
Marcela Kárlová, nar. 5.4.1969, Otakara Kubína 2148, 680 01 Boskovice, Dušan Langer, nar. 28.8.1974,
Šebetov 208, 679 35 Šebetov, Petr Liška, nar. 2.10.1968, Tyršova 1177, 680 01 Boskovice, Petra Lišková,
nar. 4.8.1972, Tyršova 1177, 680 01 Boskovice, Lucie Loníková, nar. 23.11.1985, Bezručova 2073, 680 01
Boskovice, Ing. Miloš Loubal, nar. 5.2.1959, Podlesí 767, 680 01 Boskovice, Blažena Mazalová,
nar. 30.01.1945, Nerudova 528, 569 43 Jevíčko, Václav Musil, nar. 01.04.1959, Ludvíka Vojtěcha 2034/6a,
680 01 Boskovice, Květoslava Musilová, nar. 19.09.1961, Ludvíka Vojtěcha 2034/6a, 680 01 Boskovice, Josef
Nedoma, nar. 26.2.1955, Vratíkov 35, 680 01 Boskovice, Vítězslav Odehnal, nar. 12.08.1968, Bezručova
2017/13, 680 01 Boskovice, Lenka Odehnalová, nar. 14.04.1971, Bezručova 2017/13, 680 01 Boskovice,
Jaroslav Plch, nar. 23.7.1960, Sokolská 269, 680 01 Boskovice, Libuše Plchová, nar. 18.5.1964, Jírova 2198,
628 00 Brno, Ilona Roženková, nar. 09.06.1970, Jiráskova 1370/7a, 680 01 Boskovice, Bohuslava Ryzí,
nar. 17.8.1947, Komenského 1882, 680 01 Boskovice, Miloslav Ryzí, nar. 8.4.1944, Komenského 1882, 680
01 Boskovice, Roman Sedlák, nar. 30.4.1965, Sušilova 2058, 680 01 Boskovice, Antonín Sekanina,
nar. 14.08.1942, Otakara Kubína 1516/9, 680 01 Boskovice, Jana Smejkalová, nar. 1.11.1947, Bílkova 1773,
680 01 Boskovice, Alois Smolka, nar. 28.9.1961, Komenského 1875, 680 01 Boskovice, Jana Smolková,
nar. 14.6.1962, Komenského 1875, 680 01 Boskovice, Alena Soukupová, nar. 23.7.1957, Mánesova 1749,
680 01 Boskovice, Martin Staněk, nar. 05.02.1972, Komenského 1876/27, 680 01 Boskovice, Lenka Staňková,
nar. 25.01.1972, Komenského 1876/27, 680 01 Boskovice, Ivo Šafář, nar. 30.12.1964, Komenského 2102,
680 01 Boskovice, Jana Šafářová, nar. 21.6.1967, Komenského 2102, 680 01 Boskovice, Lenka Tesařová,
nar. 4.6.1973, Mánesova 2205, 680 01 Boskovice, Pavel Tureček, nar. 29.4.1960, Knínice 165, 679 34
Knínice, Jiří Vech, nar. 12.04.1965, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice, Petra Vechová, nar. 03.01.1969,
Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice, Jaroslava Vychodilová, nar. 23.7.1957, Čížovky 2170, 680 01
Boskovice, Hana Zachovalová, nar. 02.02.1973, Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice, Antonín Zemánek,
nar. 11.05.1955, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice a Anna Zemánková, nar. 08.03.1958, Komenského
1882/39, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 788/370
Ing. Miloš Sedláček, nar. 11.11.1950, Otakara Chlupa 1854, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č.
824/13
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MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 1318, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 2800, 2801,
7035/4
Alena Jaroušková, nar. 11.9.1959, Kníničky 754, 635 00 Brno, jako vlastník pozemků parc.č. 2853, 2854
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153, 680 11 Boskovice,
jako osoba, které přísluší právo za Jihomoravský kraj hospodařit s majetkem kraje k pozemkům parc.č.
2904/1, 2905/1
STAVEBNINY ŠKB s.r.o., Pražská 1042, 679 61 Letovice, jako vlastník pozemku parc.č. 2908/2
Jan Vladík, nar. 21.10.1984, Na Výsluní 2424, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 2908/11,
2908/21
Mgr. František Vašek, nar. 10.2.1947, Dřevařská 1341, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku
parc.č. 2913/1
Jiří Dosedla, nar. 18.6.1961, Knínice 270, 679 34 Knínice a Hana Dosedlová, nar. 3.4.1966, Knínice 270, 679
34 Knínice, jako vlastníci pozemku parc.č. 2913/3
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku
parc.č. 2913/10
Darina Otoupalová, nar. 18.9.1969, 17. listopadu 119, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků
parc.č. 3577/2, 3639/2, 3639/12
Jan Vladík, nar. 31.1.1962, Soukopovo náměstí 96, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemku
parc.č. 3577/3
Rostislav Vetešník, nar. 8.10.1972, Chrudichromy 87, 680 01 Chrudichromy, jako vlastník pozemků
parc.č. 3598, 3675/1, 3819/4, 3819/17
Radovan Minx, nar. 12.7.1963, Sušilova 928, 680 01 Boskovice a Vendula Vondálová, nar. 2.6.1994, Knínice
92, 679 34 Knínice, jako vlastníci pozemků parc.č. 3601, 3639/9
Miroslav Musil, nar. 23.4.1948, Boskovice č. ev. 317, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3609/1
Milan Novotný, nar. 14.09.1972, Nerudova 535/19, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3639/4,
3639/19
Radim Kouřil, nar. 14.8.1970, U Vážné studny 614, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3639/5,
3639/20
Anna Pánková, nar. 07.02.1897, posl. bytem Bílkova 487/57, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č.
3639/6, 3639/21 (pro neznámé vlastníky, jakožto dědice Anny Pánkové byl pro toto řízení ustanoven
opatrovník město Boskovice)
Josef Řehořek, nar. 9.12.1955, Legionářská 1121, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3639/7,
3639/22
Anna Krayzlová, nar. 1.5.1962, Na Bělidle 2687, 702 00 Ostrava, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/10
Jaroslav Pokorný, nar. 29.8.1972, Na Dolech 1243, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/11
ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí 11, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3639/13,
6101/30, 6101/31, 6101,36, 6101/37, 6101/38
Pavel Bárta, nar. 20.7.1985, Klatovská 606, 602 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/14
Miroslava Šedá, nar. 2.6.1944, nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/15
Radek Řehůřek, nar. 3.1.1971, Kosmonautů 1672, 680 01 Boskovice a Helena Řehůřková, nar. 21.4.1968,
Slovákova 319, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 3639/16
Ing. Michal Hanák, nar. 7.4.1982, Družstevní 398, 798 48 Protivanov, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/18
Renata Klímková, nar. 25.8.1970, Drválovice 1, 679 36 Vanovice a Lenka Kovářová, nar. 23.8.1953, Březina
205, 679 05 Březina, jako vlastníci pozemku parc.č. 3639/23
Ing. František Opluštil, nar. 12.12.1969, Voděrady 7, 679 01 Voděrady, jako vlastník pozemků
parc.č. 3639/24, 3639/25, 3639/28, 3639/30, 3639/33, 4944/81
Karolina Janíčková, nar. 8.1.1978, Knínice 226, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/26
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Petr Fojt, nar. 6.4.1973, Husova 1669, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/27
Světlana Borková, nar. 21.7.1977, Ludvíka Vojtěcha 306, 680 01 Boskovice a Radovan Minx, nar. 12.7.1963,
Sušilova 928, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 3639/29
Radim Kouřil, nar. 14.8.1970, U Vážné studny 614, 680 01 Boskovice, MgA. Eli Our, nar. 25.9.1993, Odlehlá
10, 621 00 Brno, Ing. Petr Ouředníček, nar. 1.6.1989, Lánice 47, 595 01 Velká Bíteš, Ing. Iveta Salajková, nar.
20.12.1981, Klášterní Dvůr 935, 664 61 Rajhrad, Martin Svoboda, nar. 4.12.1992, Bieblova 1765, 613 00
Brno, Radek Svoboda, nar. 16.9.1996, Husova 165, 602 00 Brno, Mgr. Monika Vitulová, nar. 21.9.1976,
Bezručova 923, 667 01 Židlochovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 3639/31
AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 338, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/32
Jiří Fojt, nar. 21.3.1956, Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice, Vladimíra Hloušková, nar. 14.6.1925,
Wolkerova 1421, 680 01 Boskovice, Vladimíra Ladmanová, nar. 28.7.1945, Na Vyhlídce 963, 680 01
Boskovice, Vladimír Nemajer, nar. 27.1.1970, Hraniční 644, 783 01 Olomouc, PhDr. Blanka Pavelková, nar.
7.5.1961, Lísky 1005, 624 00 Brno, jako vlastníci pozemku parc.č. 3639/34
PhDr. Dana Fidlerová, nar. 12.12.1961, Na Vyhlídce 1428, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č.
3639/35
Kamil Lepš, nar. 1.2.1979, Boženy Němcové 1050, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3639/36,
5975/85
Jaroslav Mazal, nar. 12.4.1961, Na Hrázi 823, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/37
Karel Dvořáček, nar. 6.11.1957, Komenského 298, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/38
Jaromír Mazal, nar. 20.1.1976, Mladkov 90, 679 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/39
Vladimír Hlaváček, nar. 14.10.1958, Bílkova 497, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3639/40
Erika Fišerová, nar. 1.4.1948, Nové Domky 214, 787 01 Rapotín a Hana Staňková, nar. 4.10.1983, Bílkova
1927, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 3639/41
Miloš Boháček, nar. 18.2.1966, Bílkova 501, 680 01 Boskovice, , jako vlastník pozemku parc.č. 3639/42
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku
hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 3640/1, 3640/62, 3679, 3687/2, 3715/2, 5975/23
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, jako vlastník pozemků parc.č.
3640/2, 3640/24, 3640/69, 3640/121, 3811/2
Miloslava Henslová, nar. 4.5.1948, Střední 930, 679 61 Letovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3640/3,
3640/18, 3640/22, 3640/122
BODOS a.s., Mánesova 2266, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3640/14
Milan Dyčka, nar. 2.3.1974, Havlíčkova 1090, 680 01 Boskovice a Miroslav Loník, nar. 11.2.1987, Dvorská
1507, 678 01 Blansko, jako vlastníci pozemku parc.č. 3640/63
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků
parc.č. 3640/70, 3640/80, 3640/86
Petr Hensl, nar. 13.9.1967, Bezručova 640, 679 61 Letovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3640/113
Petr Valášek, nar. 16.2.1965, Nerudova 515, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3675/2
Ing. arch. Aleš Hartl, nar. 28.11.1988, Jiráskova 209, 602 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 3706
Zbyněk Ždánský, nar. 13.1.1977, Na Chmelnici 2404, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků
parc.č. 3715/1, 3715/23
Superhard s.r.o., Konopná 344, 617 00 Brno, jako vlastník pozemků parc.č. 3715/10, 3715/11
Roman Pokorný, nar. 8.9.1976, Růžové náměstí 2128, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku
parc.č. 3715/15
Anna Víznerová, nar. 02.12.1915, posl. bytem Masarykovo náměstí 46, 680 01 Boskovice (pro neznámé
vlastníky, jakožto dědice Anny Víznerové byl pro toto řízení ustanoven opatrovník město Boskovice)
a Zbyněk Ždánský, nar. 13.1.1977, Na Chmelnici 2404, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku
parc.č. 3715/16
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Ing. Antonín Jaroš, nar. 7.12.1938, Palackého 1797, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemků parc.č. 3801/1,
3802, 3905
Mgr. Dana Oujezdská, nar. 21.5.1947, Otakara Kubína 1620, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č.
3811/1, 3819/19, 3819/23, 3819/26
Ing. Zlaťka Divilová, nar. 26.7.1930, Patočkova 1710, 169 00 Praha a Ing. František Jelínek, CSc.,
nar. 23.6.1933, Werichova 954, 152 00 Praha, jako vlastníci pozemku parc.č. 3819/13
Zdeněk Dvořák, nar. 5.1.1954, Gagarinova 1967, 680 01 Boskovice a Marie Dvořáková, nar. 13.2.1958,
Gagarinova 1967, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 3819/16
Kateřina Staňková, nar. 29.11.1964, Přízřenická 1036, 664 42 Modřice, jako vlastníci pozemku
parc.č. 3819/18
Mgr. Lucie Podařilová, nar. 7.9.1979, Luční 413, 592 31 Nové Město na Moravě, Mgr. Petr Smékal,
nar. 18.10.1972, Bratří Čapků 2064, 591 01 Žďár nad Sázavou a MUDr. Jana Smékalová, nar. 5.12.1967,
Mendlova 1537, 592 31 Nové Město na Moravě, jako vlastníci pozemku parc.č. 3819/21
Jarmila Prášková, nar. 10.2.1962, Kuželov 15, 696 73 Kuželov a Ing. Marie Švajglová, nar. 4.9.1931,
K Loučkám 1687, 436 01 Litvínov, jako vlastníci pozemku parc.č. 3819/22
Gustav Zimmel, Eberdofer strasse 59, Vídeň, Rakousko (pro neznámé vlastníky, jakožto dědice Gustava
Zimmela byl pro toto řízení ustanoven opatrovník město Boskovice), jako vlastník pozemku parc.č. 3819/29
Radek Stejskal, nar. 3.10.1991, Lhota Rapotina 138, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku parc.č.
3919
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 3921/1, 5834/23, 5975/18, 6260/4, 7049/10,
7058/13, 7176, 7177, 7178, 7179/1, 7179/3, 7180/2, 7181, 7186, 7188/1, 7188/3, 7189
Ing. Petra Zábojníková, nar. 9.12.1972, Lhota Rapotina 5, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku
parc.č. 3924/1
Josef Stejskal, nar. 23.03.1904, posl. bytem Lhota Rapotina 78, 679 01 Lhota Rapotina a Josefa Stejskalová,
nar. 03.05.1903, posl. bytem Lhota Rapotina 78, 679 01 Lhota Rapotina (pro neznámé vlastníky, jakožto
dědice Josefa a Josefy Stejskalových byl pro toto řízení ustanoven opatrovník město Boskovice), jako vlastníci
pozemku parc.č. 3924/2
Dagmar Kočí, nar. 26.1.1955, Pechova 4400, 615 00 Brno, Martin Přibyl, nar. 14.4.1975, bratří Křičků 1542,
621 00 Brno a Petr Přibyl, nar. 30.6.1962, Poznaňská 2460, 616 00 Brno, jako vlastníci pozemků parc.č.
3924/3, 3925
MP Holding, a.s., Hradní 638, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 3927, 3930/7
Doubravická, a.s., Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemku parc.č. 3930/1
Ing. Miloslav Bayer, nar. 3.6.1947, Svatopluka Čecha 998, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č.
3930/5
Lukáš Janoušek, nar. 8.10.1981, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina a Anna Janoušková, nar. 2.4.1960,
Lhota Rapotina 9, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemku parc.č. 3930/6
Jan Musil, nar. 27.10.1966, Drnovice 287, 679 76 Drnovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3933/2
Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká 646, 746 01 Opava, jako vlastník pozemku parc.č. 4944/68
MUDr. Kamil Mazal, nar. 9.2.1948, Otakara Kubína 1586, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č.
4944/70
Zdeněk Dvořák, nar. 5.1.1954, Gagarinova 1967, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 4944/71
Milena Kalíková, nar. 9.8.1939, Milénova 132, 638 00 Brno a Ivana Kolářová, nar. 15.2.1970, Jetětice 83, 398
48 Jetětice, jako vlastníci pozemku parc.č. 4944/72
Alena Roudná, nar. 30.3.1967, Dr. Svěráka 259, 680 01 Boskovice, Josef Staněk, nar. 06.01.1960, posl. bytem
Rekreační 101/2, Třebětín, 679 61 Letovice (pro neznámé vlastníky 1/3, jakožto dědice Josefa Staňka byl pro
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toto řízení ustanoven opatrovník Alena Roudná) a Vincenc Staněk, nar. 16.3.1956, Křižíkova 959, 680 01
Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 4944/73
Marie Mazalová, nar. 18.5.1930, Trnovanská 1324, 415 01 Teplice a Libuše Šafářová, nar. 11.2.1927, Na
Skalce 1893, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 4944/75
Marie Králová, nar. 27.07.1882, posl. bytem Boženy Němcové 1052/35, 680 01 Boskovice (pro neznámé
vlastníky, jakožto dědice Marie Králové byl pro toto řízení ustanoven opatrovník Antonín Král; v katastru
nemovitostí uvedena jako Mariana Králová), jako vlastník pozemku parc.č. 4944/76
Ing. František Opluštil, nar. 12.12.1969, Voděrady 7, 679 01 Voděrady a Bronislav Zachoval, nar. 14.2.1966,
Mozolky 1692, 616 00 Brno, jako vlastníci pozemku parc.č. 4944/78
Antonie Jenyšová, posl. bytem Husovo nábřeží 39, Juliánov, 615 00 Brno (pro neznámé vlastníky, jakožto
dědice Antonie Jenyšové byl pro toto řízení ustanoven opatrovník město Boskovice), jako vlastník pozemku
parc.č. 4944/79
Ing. Otto Vodáček, nar. 26.8.1931, Na Skalce 1796, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 4944/80
Michal Menšík, nar. 2.1.1983, Švehlova 1744, 664 51 Šlapanice, Mgr. Radovan Menšík, nar. 12.12.1986,
Brněnská 1258, 664 34 Kuřim, Dagmar Menšíková, nar. 10.11.1954, Zikova 2117, 628 00 Brno, Lukáš
Pospíšil, nar. 8.8.1978, Slavkovská 864, 627 00 Brno, Marek Pospíšil, nar. 26.3.1983, Kounicova 510, 602 00
Brno, Olga Pospíšilová, nar. 22.12.1950, Vackova 185, 612 00 Brno a Jana Vítková, nar. 24.4.1990, Kartouzská
226, 612 00 Brno, jako vlastníci pozemku parc.č. 4944/82
Jana Pohlová, nar. 15.7.1976, Výpustky 347, 614 00 Brno, František Uhlíček, nar. 1.4.1941, Výpustky 347,
614 00 Brno a Dana Urbánková, nar. 12.9.1977, Fryčajova 207, 614 00 Brno, jako vlastníci pozemku parc.č.
5740/175
Ing. Věra Schnaubeltová, nar. 11.9.1960, Bělkovice-Lašťany 565, 783 16 Bělkovice-Lašťany, jako vlastník
pozemků parc.č. 5740/178, 5975/86, 5975/88, 6101/41, 6101/45, 6101/46
Josef Trnka, nar. 12.1.1953, Havlíčkova 1072, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 5975/24
Martina Káňová, nar. 30.9.1970, Okružní 252, 747 19 Bohuslavice, jako vlastník pozemku parc.č. 5975/27
JUDr. Ludmila Zarić, nar. 11.10.1984, Vinařská 548, 603 00 Brno, jako vlastník pozemků parc.č. 5975/77,
5975/91, 5975/94
MUDr. Jana Klímová, nar. 26.3.1974, Na Vyhlídce 1659, 680 01 Boskovice a MUDr. Petr Lick, nar. 10.9.1959,
Husova 2021, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 5975/82
Lydie Hlaváčková, nar. 20.1.1956, Sudice 53, 680 01 Sudice, Ladislav Přibyl, nar. 8.3.1958, Sudice 137, 680
01 Sudice a Tomáš Přibyl, nar. 14.05.1989, Sudice č.p. 137, 680 01 Sudice, jako vlastníci pozemků parc.č.
5975/90, 5975/102
Dagmar Kšicová, nar. 14.03.1974, Mánesova 2205/43, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků
parc.č. 6101/1, 6260/9 (ke dni 13.07.2022)
Vlastimil Bárta, nar. 10.11.1949, Sudice 159, 680 01 Sudice, jako vlastník pozemků parc.č. 6101/32, 6101/33
Pavel Růžička, nar. 19.10.1963, Pamětice 76, 679 61 Pamětice, jako vlastník pozemků parc.č. 6101/34,
6101/35
AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 338, 679 34 Knínice a Milena Zemanová, nar. 27.7.1938, Ke Kamenci
1359, 530 03 Pardubice, jako vlastníci pozemku parc.č. 6101/39
Jaroslava Šalounová, nar. 20.12.1941, Dělnická 1151, 779 00 Olomouc, jako vlastník pozemků
parc.č. 6101/40, 6101/47
Alois Jelínek, nar. 18.6.1942, posl. bytem Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice (právní nástupci Lenka
Ambrozová, nar. 29.08.1963, část obce Skočova Lhota 34, 679 63 Malá Roudka a Ivana Koutná,
nar. 30.01.1965, Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice) a PaedDr. Petr Zavadil, nar. 22.8.1942, Knínice 59,
679 34 Knínice, jako vlastníci pozemku parc.č. 6101/42
Jiří Fabiánek, nar. 3.10.1961, Vážany 91, 680 01 Vážany, jako vlastník pozemků parc.č. 6101/43, 6101/44
Pavel Dračka, nar. 10.1.1971, Knínice 67, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 6101/48
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Lydie Hlaváčková, nar. 20.1.1956, Sudice 53, 680 01 Sudice, Věra Kuchařová, nar. 25.9.1951, Sudice 156,
680 01 Sudice, Ladislav Přibyl, nar. 8.3.1958, Sudice 137, 680 01 Sudice a Tomáš Přibyl, nar. 14.05.1989,
Sudice č.p. 137, 680 01 Sudice, jako vlastníci pozemku parc.č. 6101/49
Miroslav Řehořek, nar. 1.3.1945, Podhradí 663, 680 01 Boskovice a Květoslava Řehořková, nar. 7.5.1948,
Podhradí 663, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemků parc.č. 6260/2, 7147/21
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449, 602 00
Brno, jako osoba, které přísluší právo za Jihomoravský kraj hospodařit s majetkem kraje k pozemkům parc.č.
6919/1, 6924/1, 7039/3, 7058/1, 7058/8, 7058/16, 7058/17, 7058/18, 7058/19, 7147/2
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449, 602 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 7058/9
Anna Látalová, nar. 22.2.1937, Havlíčkova 1092, 680 01 Boskovice, Pavla Novotná, nar. 19.9.1944, Otakara
Kubína 1514, 680 01 Boskovice, Ing. Vít Přibyl, nar. 28.5.1971, Bedřicha Smetany 1113, 680 01 Boskovice
a Světlana Trefná, nar. 6.6.1965, Husova 2125, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 7109/2
František Portl, nar. 06.12.1900, posl. bytem Sudice 84, 680 01 Sudice (pro neznámé vlastníky, jakožto dědice
Františka Portla byl pro toto řízení ustanoven opatrovník František Portl ml.; v případě Emilie Portlové,
nar. 18.12.1904, posl. bytem Sudice 84, 680 01 Sudice bylo dodatečné dědické řízení ukončeno usnesením
okresního soudu v Blansku č.j. 60 D 1065/2018-137 ze dne 14.06.2022), Josef Bílek, nar. 15.04.1937,
posl. bytem Šebetov 87, 679 35 Šebetov (v úvahu přicházející dosud žijící dědicové Gabriela Hradecká,
nar. 28.02.1978, Štychova 104/56, 104 00 Praha 10-Křeslice, Mgr. Kateřina Bílková, nar. 19.05.1993, Pod
Křiby 5630, 760 05 Zlín a Michaela Bílková, nar. 24.01.2002, Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín), Ladislav Páteček,
nar. 13.02.1935, posl. bytem 9. května 728, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou (v úvahu přicházející dosud
žijící dědicové Anna Pátečková, nar. 11.02.2005, Farská 458, 257 41 Týnec nad Sázavou, Ladislav Páteček,
nar. 02.02.1972, 9. května 728, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou), František Portl, nar. 11.02.1940,
Mládežnická 1576/10, 736 01 Havířov-Podlesí a Marie Zelená, nar. 03.08.1943, Horní Poříčí 4, 679 62 Horní
Poříčí jako vlastníci pozemku parc.č. 7146/6
Jan Řehořek, nar. 14.7.1936, Josefa Kotase 1187, 700 30 Ostrava, jako vlastník pozemku parc.č. 7146/7
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako vlastník pozemků parc.č. 7179/2,
7180/1, 7183
PENTACO trading, s.r.o., Hliníky 2068, 680 01 Boskovice, jako vlastník stavby bez čp/če na pozemku parc.č.
7186
oprávnění z jiných věcných práv
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemkům parc.č. 785/138, 785/42, 788/22, 788/219, 788/290, 7049/17, 7178
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 782, 785/43,
788/22, 788/219, 788/290, 788/339, 788/352, 788/371, 2883/3, 2904/1, 2905/1, 6924/1, 6935/1, 7035/1,
7035/2, 7038/1, 7050/1, 7058/1
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č.
3715/15, 7036/1, 7038/1, 7050/1, 7179/1
Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428, 169 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 7050/1
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku
parc.č. 7038/1, 7049/17
Jiří Živný, nar. 15.8.1976, Joštova 598, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku
parc.č. 7050/1
Miroslav Polák, nar. 19.11.1951, Komenského 1880, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 7050/1
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Vladimír Hlubinka, nar. 15.9.1971, Mánesova 1749, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 7050/1
Jitka Fučíková, nar. 13.5.1981, Rozseč nad Kunštátem 53, 679 73 Rozseč nad Kunštátem, jako oprávněný
z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 7050/1
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č.
525/1, 532, 542, 785/43, 785/87, 785/88, 788/22, 6918/1, 6919/2, 6919/5, 6926/1, 6926/2, 7038/1
Pavel Přikryl, nar. 9.7.1943, Otakara Kubína 1750, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 7050/1
Quantcom, a.s., Křižíkova 237, 186 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 7038/1
Ivo Pulec, DiS., nar. 13.6.1978, Rovná 2520, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 7050/1
TOPNET Services s.r.o., Dr. Svěráka 2065, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku
parc.č. 7050/1
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525, 140 00 Praha, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemku parc.č. 785/32
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č.
785/36
Alois Lizna, nar. 17.12.1937, Mánesova 1471, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 785/70
Miloslav Daněk, nar. 6.10.1931, Mánesova 1466, 680 01 Boskovice a Růžena Daňková, nar. 8.10.1935,
Mánesova 1466, 680 01 Boskovice, jako oprávnění z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 785/80
Alena Havelková, nar. 12.8.1939, Mánesova 1464, 680 01 Boskovice, jako oprávněná z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 785/82
Jiří Dosedla, nar. 18.6.1961, Knínice 270, 679 34 Knínice a Hana Dosedlová, nar. 3.4.1966, Knínice 270, 679
34 Knínice, jako oprávnění z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 2905/1, 2909/3
Miloslav Lepš, nar. 3.5.1945, Boženy Němcové 1050, 680 01 Boskovice a Věra Lepšová, nar. 21.9.1948,
Boženy Němcové 1050, 680 01 Boskovice, jako oprávnění z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 5975/85
BOSSkovice s.r.o., Dřevařská 859, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku
parc.č. 3640/22
BODOS a.s., Mánesova 2266, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č.
3640/3, 3640/113
Truck Service Zlín a.s., Panelová 289, 190 15 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv ke stavbě bez čp/če
na parc.č. 3640/18
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných
práv k pozemkům parc.č. 3640/3, 3640/70, 3640/80, 3640/86, 3640/113
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv ke
stavbě bez čp/če na parc.č. 7186
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 7036/1,
7036/2
Suchý Miloš, nar. 06.06.1979, Teplická 628/91, 41901 Duchcov, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 7050/1
Jan Vladík, nar. 21.10.1984, Na Výsluní 2424, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 2908/30, 7038/1
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všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Mladkov u Boskovic
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 457
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 459, 469/3
Jan Vladík, nar. 31.1.1962, Soukopovo náměstí 96, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemků
parc.č. 462/1, 463/1, 463/2, 464, 466
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449, 602 00
Brno, jako osoba, které přísluší právo za Jihomoravský kraj hospodařit s majetkem kraje k pozemku parc.č.
856/3
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Doubravice nad Svitavou
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku
hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 1057/1
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník
pozemků parc.č. 1058/2, 1058/3, 1098/8, 1098/9, 3514/2, 3515/1, 6035, 6042, 6070, 6739, 7535
Radim Pokorný, nar. 19.8.1977, Sokolská 123, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemku
parc.č. 1093
Římskokatolická farnost Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou,
jako vlastník pozemků parc.č. 1098/1, 1119, 1120, 1132
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 1101, 1152/3, 6000, 6001
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA, nar. 24.1.1975, Zázmolí 464, 679 11 Doubravice nad Svitavou
a Ing. Gabriela Beránková, nar. 12.9.1980, Zázmolí 464, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastníci
pozemku parc.č. 7602
oprávnění z jiných věcných práv
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k
pozemkům parc.č. 1058/2, 1058/3, 1093, 1098/8, 3515/1, 6035, 6042, 6070, 7602
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemkům parc.č. 6070
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 6042, 6070
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům
parc.č. 1101, 1152/3, 6000, 6001
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Klemov
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 211/1, 211/2, 211/3, 552
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník
pozemku parc.č. 522/1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, jako osoba, které přísluší právo za
Českou republiku hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 529/1
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oprávnění z jiných věcných práv
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům
parc.č. 211/1, 211/2, 211/3, 552
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č.
522/1, 529/1
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 522/1,
529/1
Jan Podloucký, nar. 25.9.1981, Klemov 479, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemku parc.č. 529/1
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Knínice u Boskovic
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 408, st. 442, st. 443, 2897, 2898, 2899, 2900,
2901, 3853, 4550, 5100, 5101, 5102
Gabriela Prudká, nar. 14.4.1979, Knínice 172, 679 34 Knínice a Jiří Prudký, nar. 4.12.1979, Knínice 172, 679
34 Knínice, jako vlastníci pozemku parc.č. 56/4
Josef Dračka, nar. 7.8.1966, Knínice 171, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 1569/1
Marie Petrová, nar. 13.5.1959, Knínice 99, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 1605/3
Marie Hájková, nar. 26.12.1947, Knínice 98, 679 34 Knínice a Blanka Křičková, nar. 7.5.1981, Polní 264, 679
38 Cetkovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 1606/3
Městys Knínice, Knínice 107, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemků parc.č. 2757/1, 3660/2, 3661/5, 3815/1,
3816, 3818, 4532, 4551, 5132
Radek Krejčíř, nar. 21.1.1979, Slovákova 2006, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 3693
Pavel Martinek, nar. 12.5.1961, Knínice 110, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3694
Stanislav Hrouz, nar. 5.5.1950, Knínice 111, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3695
Ing. Radovan Krajíček, nar. 20.6.1975, Knínice 96, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3696
Alois Barva, nar. 24.10.1956, Knínice 113, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3697
Miroslav Včelař, nar. 9.1.1942, Knínice 114, 679 34 Knínice a Mgr. Miroslav Včelař, nar. 13.11.1968, Nad
Bořislavkou 488, 160 00 Praha, jako vlastníci pozemku parc.č. 3698
Mgr. Eliška Kleniwová, nar. 3.6.1944, nám. Dr. Snětiny 2070, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č.
3699
Anna Bohatcová, nar. 20.6.1959, Knínice 116, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3700
Josef Hrouz, nar. 19.6.1941, Knínice 117, 679 34 Knínice a Marie Hrouzová, nar. 20.11.1945, Knínice 117,
679 34 Knínice, jako vlastníci pozemku parc.č. 3701
Michaela Roupová, nar. 13.8.1980, Knínice 118, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3702
Pavel Hrouz, nar. 1.10.1968, Knínice 119, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3703
Petra Pluháčková, nar. 11.4.1985, Knínice 225, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 3704
Ing. Pavla Bičíková, nar. 17.8.1963, Lhota 34, 513 01 Chuchelna a Ing. Martin Hladůvka, nar. 25.1.1971,
Hromadova 2384, 272 01 Kladno, jako vlastníci pozemku parc.č. 4474
oprávnění z jiných věcných práv
mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691, 186 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 56/4
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č.
3815/1
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EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 2757/1,
3815/1
František Krejčíř, nar. 27.10.1953, Knínice 233, 679 34 Knínice a Jana Krejčířová, nar. 13.5.1957, Knínice 233,
679 34 Knínice, jako oprávnění z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 3693
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Lhota Rapotina
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449, 602 00
Brno, jako osoba, které přísluší právo za Jihomoravský kraj hospodařit s majetkem kraje k pozemkům parc.č.
109/2, 109/11, 109/12, 109/82, 111/45, 143/6, 143/8, 143/9, 212/1, 212/3, 212/4, 212/5, 212/14, 452/8,
452/9, 509/1, 509/2, 528/1, 528/3, 529/1, 532/3, 548/4, 549, 581/28,
Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č. 110/2,
111/35, 111/40, 111/47, 111/67, 314/4, 316/40, 316/44, 316/45, 442/14, 442/21, 444/18, 444/31, 444/34,
444/39, 444/68, 444/69, 444/70, 444/108, 452/1, 452/2, 452/21, 455/18, 457/5, 462/2, 463/3, 478/2,
480/1, 481/3, 481/4, 481/18, 481/22, 482/22, 482/62, 483/45, 483/84, 483/90, 485/7, 489/16, 489/32,
489/38, 489/46, 489/47, 489/73, 490/32, 519/17, 532/4, 548/5, 554/7, 554/46, 554/49, 556/2, 581/1,
581/13, 584/18, 590/2, 603/3, 650/2, 650/5, 650/6, 650/12, 651/3, 652/3, 656/1, 660/31, 660/125,
660/174, 660/177, 690/9, 700/1, 704/4, 705/2, 705/8, 752/1, 1303, 1320, 1321
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku
hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 110/5, 444/26, 457/1, 463/1, 554/8, 584/16, 651/1, 658/3,
660/18, 660/45, 660/176, 660/178, 660/192, 660/196, 660/197, 666/1, 666/5, 1325
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku
hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 111/1, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/18, 316/19,
316/39, 316/53, 444/21, 490/28, 490/80, 490/81
Mgr. Klára Zoubková, nar. 19.6.1979, Jahodová 4916, 468 01 Jablonec nad Nisou, jako vlastník pozemků
parc.č. 111/52, 548/1, 548/6
Petra Matuszková, nar. 13.8.1977, Lhota Rapotina 38, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
111/68, 302/15, 316/61, 429, 444/60, 444/62, 444/79, 489/58, 554/31, 660/17, 660/35, 672/7, 783, 843
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 111/76, 316/42, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4,
444/8, 444/10, 444/11, 444/12, 444/35, 444/66, 444/74, 444/123, 444/126, 444/127, 485/1, 486/1, 488/2,
489/70, 519/58, 548/2, 584/6, 602/1, 636/1, 650/3, 650/9, 650/13, 652/2, 653/1, 655/2, 673/1, 673/3,
673/5, 700/2
Jaromír Burger, nar. 27.6.1942, Lhota Rapotina 83, 679 01 Lhota Rapotina a Marie Burgerová, nar. 3.6.1946,
Lhota Rapotina 83, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemků parc.č. 143/2, 143/3, 553/14, 554/30
Alois Vach, nar. 15.1.1950, Lhota Rapotina 13, 679 01 Lhota Rapotina a Božena Vachová, nar. 10.10.1950,
Lhota Rapotina 13, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemků parc.č. 143/7, 490/6, 490/30
Mgr. Ing. Pavel Vlach, nar. 9.8.1955, Sušilova 2056, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 212/2,
302/32, 442/33, 444/63, 483/1, 483/3, 490/39, 554/4, 554/9, 580, 581/24, 660/21, 660/77
Jarmila Prášková, nar. 10.2.1962, Kuželov 15, 696 73 Kuželov a Ing. Marie Švajglová, nar. 4.9.1931,
K Loučkám 1687, 436 01 Litvínov, jako vlastníci pozemků parc.č. 212/6, 302/23, 660/23, 660/145, 672/11
Doubravická, a.s., Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou a MUDr. Pavel Sychra, nar. 9.2.1946, Luční
1401, 664 91 Ivančice, jako vlastníci pozemku parc.č. 302/12
Ing. Bohuslav Stloukal, nar. 27.2.1970, Sadová 1469, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemků parc.č. 302/13,
302/14, 302/33, 444/23, 444/78, 444/111, 444/112, 490/23, 554/39, 554/47, 660/51, 660/158
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Jaroslav Borek, nar. 16.12.1948, Lhota Rapotina 2, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
302/16, 302/39, 316/13, 316/43, 316/67, 442/7, 442/46, 444/37, 444/51, 483/18, 490/27, 581/19, 652/1,
655/3, 656/3, 660/8, 660/9, 660/10, 660/60, 660/80, 660/134
Ing. Petra Zábojníková, nar. 9.12.1972, Lhota Rapotina 5, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků
parc.č. 302/18, 302/20, 554/40, 660/64, 660/66
Radek Stejskal, nar. 3.10.1991, Lhota Rapotina 138, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
302/19, 302/29, 302/30, 444/27, 444/33, 444/61, 552/3, 554/6, 554/11, 584/15, 660/12, 660/70
Zdeněk Dvořáček, nar. 20.2.1973, Lhota Rapotina 67, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
302/21, 302/22, 316/59, 660/11
Luděk Kopřiva, nar. 21.9.1979, Bedřichov 116, 679 71 Bedřichov, Mgr. Martina Kopřivová, Ph.D.,
nar. 28.6.1986, Bedřichov 116, 679 71 Bedřichov a Radka Kopřivová, nar. 2.12.1976, Pekařská 1914, 678 01
Blansko, jako vlastníci pozemků parc.č. 302/24, 302/25, 302/37, 444/36, 444/33, 444/77, 444/91, 455/8,
460/15, 462/5, 483/19, 581/15, 584/5, 660/33
Doubravická, a.s., Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemků parc.č. 302/26,
302/35, 415/2, 442/9, 442/10, 442/11, 442/13, 442/18, 442/20, 442/36, 444/50, 444/59, 444/107, 444/115,
460/17, 462/4, 483/7, 483/20, 483/48, 483/102, 485/6, 485/9, 485/11, 489/63, 489/66, 490/24, 490/29,
552/9, 552/11, 552/18, 553/16, 554/29, 554/41, 554/45, 581/3, 581/17, 581/21, 590/1, 591/1, 660/73,
660/78, 660/81, 660/82, 660/117, 660/142, 777/1, 777/5, 802/8
Miroslav Polák, nar. 19.11.1951, Komenského 1880, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 302/27
Ida Horňová, nar. 13.11.1977, Lhota Rapotina 93, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků
parc.č. 302/28, 442/3, 442/16, 442/34, 444/75, 444/94, 444/109, 455/6, 490/5, 490/25, 554/42, 554/58,
581/2, 660/63, 660/84
Jan Vladík, nar. 31.1.1962, Soukopovo náměstí 96, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemků
parc.č. 302/38, 316/41, 444/47, 552/10, 581/5, 660/1, 660/175, 685/1, 689/11
Dita Hanáková, nar. 3.7.1972, Sovinec 460, 639 00 Brno a David Kšica, nar. 13.9.1975, M. Kudeříkové 685,
664 71 Veverská Bítýška, jako vlastníci pozemků parc.č. 302/40, 442/30, 444/40, 444/113, 489/55, 650/4,
704/3
Zdeněk Čech, nar. 8.7.1958, Lhota Rapotina 140, 679 01 Lhota Rapotina a Marie Synková, nar. 24.2.1961,
Lhota Rapotina 128, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemků parc.č. 302/42, 304/3, 305
MP Holding, a.s., Hradní 638, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 303/1, 314/1, 316/6, 319/97,
483/43, 483/78, 779/1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, jako osoba, které přísluší právo za
Českou republiku hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 314/2
Drahomíra Turečková, nar. 8.4.1956, Sukova 2155, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 316/50,
316/57, 460/16, 462/3, 658/1, 672/4, 767/2
Marek Ištvánek, nar. 15.6.1975, Hybešova 192, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemků
parc.č. 316/62, 672/9
Bc. Zbyněk Kříž, nar. 18.7.1981, Lhota Rapotina 58, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
316/64, 485/8, 578/2, 660/16, 660/30, 666/3
doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., nar. 2.8.1947, Halasovo náměstí 113, 638 00 Brno, jako vlastník pozemků
parc.č. 442/4, 442/38, 444/96
Roman Uher, nar. 22.5.1974, Obřanská 585, 664 01 Bílovice nad Svitavou, jako vlastník pozemků parc.č.
442/5, 442/43, 489/20
Zdenka Barnokyová, nar. 21.5.1951, Chabeřice 5, 285 22 Chabeřice, jako vlastník pozemku parc.č. 442/22
Jan Pokladník, nar. 14.1.1952, Lhota Rapotina 10, 679 01 Lhota Rapotina a Drahomíra Pokladníková, nar.
8.6.1953, Lhota Rapotina 10, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemků parc.č. 444/38, 483/2, 490/22,
554/37, 581/4, 660/40, 660/76
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Hana Konečná, nar. 7.9.1963, Náměstí U Václava 350, 679 21 Bořitov, jako vlastník pozemků parc.č. 444/41,
483/16
Zdeněk Prokop, nar. 10.12.1952, Újezd u Boskovic 69, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemků parc.č.
444/42, 552/15
Ivo Malach, nar. 5.3.1979, Újezd u Boskovic 12, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemků
parc.č. 444/43, 552/14
MVDr. Ing. Petr Dufek, nar. 15.6.1956, Kojatín 37, 675 03 Kojatín, Jan Pivoda, nar. 11.11.1982, Vršní 153,
182 00 Praha, Miroslav Pivoda, nar. 14.4.1960, Újezd u Boskovic 114, 680 01 Újezd u Boskovic, Bc. Pavel
Pivoda, nar. 25.3.1966, Divišova 1211, 678 01 Blansko a Božena Staňková, nar. 15.3.1964, Cihlářská 2041,
678 01 Blansko, jako vlastníci pozemků parc.č. 444/44, 552/13
Miroslav Odehnal, nar. 18.5.1961, Újezd u Boskovic 95, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemků
parc.č. 444/45, 552/12
Eduard Včelař, nar. 9.7.1955, Újezd u Boskovic 21, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemku parc.č.
444/46
Ing. Jaroslav Bránský, nar. 14.10.1960, Dvorská 2220, 678 01 Blansko a Bc. Milan Bránský, nar. 19.7.1987,
Potoční 2160, 680 01 Boskovice, jako vlastníci pozemků parc.č. 444/48, 552/1
Ludmila Tomanová, nar. 5.1.1950, Ludvíka Vojtěcha 1870, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č.
444/49, 552/7
Petr Sehnal, nar. 27.9.1970, Újezd u Boskovic 48, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemků parc.č.
444/52, 552/6
Antonín Odehnal, nar. 11.6.1951, Újezd u Boskovic 9, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemků parc.č.
444/54, 552/5
Radek Sedlák, nar. 21.11.1965, Mánesova 1469, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 444/55,
552/4
Jana Dufková, nar. 7.1.1952, Újezd u Boskovic 76, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemků parc.č.
444/56, 552/8
Lukáš Janoušek, nar. 8.10.1981, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
444/57, 444/73, 455/4, 483/17, 519/38, 584/1, 591/2
Jiří Řehůřek, nar. 24.5.1947, Drnovice 218, 679 76 Drnovice, Jiří Řehůřek, nar. 3.3.1971, Drnovice 35, 679 76
Drnovice, Mgr. Ing. Martin Řehůřek, nar. 8.8.1981, Bělohorská 3083, 636 00 Brno, Zdeněk Řehůřek, nar.
24.7.1947, Otakara Chlupa 1755, 680 01 Boskovice a Alena Šnajdrová, nar. 31.5.1955, Čápkova 45, 602 00
Brno, jako vlastníci pozemků parc.č. 444/52, 552/2, 554/10
Ing. Dita Ždánská, nar. 11.12.1971, Hluboček 235, 635 00 Brno, jako vlastník pozemků parc.č. 444/64, 554/5,
554/16
Pavel Janík, nar. 28.5.1964, Lhota Rapotina 62, 679 01 Lhota Rapotina a Marie Janíková, nar. 17.10.1964,
Lhota Rapotina 62, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemků parc.č. 444/71, 455/2, 579
Hana Konečná, nar. 7.9.1963, Náměstí U Václava 350, 679 21 Bořitov a Jaromír Zachoval, nar. 13.12.1952,
Obora 9, 679 01 Obora, jako vlastníci pozemků parc.č. 444/72, 455/3
Jaromír Zachoval, nar. 13.12.1952, Obora 9, 679 01 Obora, jako vlastník pozemků parc.č. 444/76, 455/7
Svatava Králová, nar. 22.2.1934, Obora 60, 679 01 Obora a Mgr. Svatava Skryjová, nar. 25.9.1954, Okružní
2385, 678 01 Blansko, jako vlastníci pozemku parc.č. 444/92
RSDr. Ludvík Kopřiva, nar. 24.7.1946, Stránského 1754, 412 01 Litoměřice a Zdeňka Kopřivová, nar. 6.7.1947,
Stránského 1754, 412 01 Litoměřice, jako vlastníci pozemku parc.č. 455/5
Jana Vlachová, nar. 20.2.1979, Lhota Rapotina 46, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku parc.č.
478/1
Ing. Pavel Borek, nar. 24.5.1961, Sadová 1544, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemků parc.č. 481/5, 483/62
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Ing. Lubomír Stejskal, nar. 30.5.1961, Hlučkova 869, 199 00 Praha, jako vlastník pozemků parc.č. 481/19,
482/19
Karel Barák, nar. 4.6.1970, Fügnerova 141, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemků parc.č. 481/20,
482/20
František Badal, nar. 12.6.1960, Lhota Rapotina 122, 679 01 Lhota Rapotina a Marie Zábojová,
nar. 21.11.1948, Lhota Rapotina 108, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemků parc.č. 481/21, 482/21
Ing. František Jašek, nar. 2.3.1986, Drnovice 66, 679 76 Drnovice, jako vlastník pozemku parc.č. 481/30
Aleš Kovář, nar. 19.5.1966, Obora 4, 679 01 Obora, jako vlastník pozemku parc.č. 482/15
Zdeněk Hasoň, nar. 2.5.1959, Květná 1567, 680 01 Boskovice a Mgr. Olga Novotná, nar. 26.7.1955, Na Letné
479, 779 00 Olomouc, jako vlastníci pozemků parc.č. 483/8, 660/148, 660/184
Jarmila Prášková, nar. 10.2.1962, Kuželov 15, 696 73 Kuželov, jako vlastník pozemku parc.č. 483/65
Dana Vonková, nar. 18.8.1976, Dolní louky 249, 635 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 483/74
Ludmila Kovářová, nar. 7.12.1942, Mánesova 2203, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 483/75
Bohuslav Stloukal, nar. 12.3.1944, L. Janáčka 1681, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemku parc.č. 485/2
MUDr. Jana Freislebenová, nar. 10.1.1955, Jana Zrzavého 3992, 796 04 Prostějov, jako vlastník pozemků
parc.č. 485/4, 660/42
Yveta Keremidčievová, nar. 24.2.1969, Prostějovská 35, 798 21 Bedihošť, Josef Stejskal, nar. 19.3.1965, Jana
Zrzavého 3975, 796 04 Prostějov a Ing. Miroslav Svoboda, nar. 17.1.1968, Lhota Rapotina 114, 679 01 Lhota
Rapotina, jako vlastníci pozemku parc.č. 485/10
Radim Juračka, nar. 12.5.1973, Lhota Rapotina 16, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku parc.č.
528/2
Josef Stloukal, nar. 4.4.1952, Lhota Rapotina 61, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku parc.č. 529/2
Magda Vítová, nar. 9.11.1965, Újezd u Boskovic 50, 680 01 Újezd u Boskovic, jako vlastník pozemku parc.č.
552/16
Hana Petrová, nar. 10.1.1944, Obora 6, 679 01 Obora, jako vlastník pozemku parc.č. 552/17
Michal Kalas, nar. 12.5.1987, Soukopovo náměstí 97, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemků
parc.č. 554/36, 571, 777/3
Jiří Sedlák, nar. 7.11.1976, Absolonova 2256, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemku parc.č. 554/43
Doubravická, a.s., Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou a Lubomír Fránek, nar. 7.10.1964, Obora
46, 679 01 Obora, jako vlastníci pozemku parc.č. 554/44
Ing. Michal Sedlák, MBA, nar. 17.3.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina a Mgr. Miroslava
Sedláková, nar. 18.3.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemku parc.č. 563/1
David Charvát, nar. 15.1.1979, Lhota Rapotina 159, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
568/6, 569/1
Pavla Součková, nar. 3.5.1973, Lhota Rapotina 106, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku parc.č.
570
Svatava Stloukalová, nar. 7.6.1935, Údolní 578, 602 00 Brno, Antonín Wlach, nar. 28.04.1907, posl. bytem
Křivenická 407/4, Čimice, 181 00 Praha 8, Věra Ošlejšková, nar. 20.03.1942, Švermova 200/4, 680 01
Boskovice a Marie Janáčová, nar. 30.01.1939, Dvorská 1507/18, 678 01 Blansko, jako vlastníci pozemků
parc.č. 572/2, 573/2
Alena Doskočilová, nar. 3.2.1963, Jasinov 64, 679 61 Letovice, jako vlastník pozemku parc.č. 581/14
Jana Kovácsová, nar. 16.9.1962, Lhota Rapotina 48, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků parc.č.
581/16, 672/13
Dagmar Kočí, nar. 26.1.1955, Pechova 4400, 615 00 Brno a Zdeněk Kočí, nar. 20.1.1953, Křídlovická 372, 603
00 Brno, jako vlastníci pozemků parc.č. 581/18, 660/155
Ing. Michal Sedlák, MBA, nar. 17.3.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemků
parc.č. 584/2, 660/56
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Jaroslav Dvořáček, nar. 19.6.1955, Bezručova 2015, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 584/7
Ing. Roman Dostál, nar. 23.9.1963, Heyrovského 599, 635 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 641
Vojtěch Meluzín, nar. 19.7.1982, Paříkova 355, 190 00 Praha, jako vlastník pozemku parc.č. 651/2
Marie Gruberová, nar. 20.12.1951, Petra Jilemnického 362, 679 04 Adamov, jako vlastník pozemku parc.č.
656/4
Michal Záboj, nar. 29.11.1974, Chelčického 1186, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemků parc.č. 660/19,
777/4
Věra Grosová, nar. 2.8.1945, Drnovice 215, 679 76 Drnovice, jako vlastník pozemku parc.č. 660/91
Radek Vondál, nar. 10.1.1967, Dukelská 740, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 660/152
ZENERGO a.s., Čejč 61, 696 14 Čejč, jako vlastník pozemků parc.č. 660/159, 1104
Jaromír Čech, nar. 30.8.1969, Na Dolech 1631, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemků parc.č. 660/191,
660/193, 666/2
Jan Bílek, nar. 18.9.1970, Lhota Rapotina 27, 679 01 Lhota Rapotina a Ludmila Bílková, nar. 4.4.1945, Lhota
Rapotina 27, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastníci pozemku parc.č. 672/1
Jaroslav Vlach, nar. 25.11.1959, Lhota Rapotina 137, 679 01 Lhota Rapotina, jako vlastník pozemku parc.č.
672/12
Martin Doležel, nar. 13.7.1986, Vrchlického sad 1962, 602 00 Brno a Eva Hrubanová, nar. 14.3.1987,
Klostermannova 411, 783 01 Olomouc, jako vlastníci pozemku parc.č. 802/7
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555, 603 00 Brno, jako vlastník stavby, na které má být
požadovaný záměr uskutečněn (SO 06-22-01.1 Přeložka Březovského vodovodu; SO 06-22-01.2 Přeložka
Březovského vodovodu-kolektor)
oprávnění z jiných věcných práv
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 109/82,
143/9, 212/1, 444/2, 444/35, 444/126, 478/1, 478/2, 480/1, 482/62, 563/1
MVDr. Rudolf Dvořák, DrSc., nar. 27.12.1943, Hoblíkova 559, 613 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných
práv k pozemku parc.č. 212/1
David Charvát, nar. 15.1.1979, Lhota Rapotina 159, 679 01 Lhota Rapotina, jako oprávněný z jiných věcných
práv k pozemku parc.č. 212/1
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k
pozemkům parc.č. 111/47, 111/52, 415/2, 442/3, 442/4, 442/7, 442/9, 442/10, 442/11, 442/14, 442/16,
442/18, 442/21, 442/33, 442/34, 442/38, 442/46, 444/31, 444/33, 444/34, 444/36, 444/37, 444/39, 444/68,
444/70, 444/71, 444/72, 444/73, 444/74, 444/75, 444/76, 444/77, 444/79, 444/91, 444/92, 444/94, 444/96,
444/108, 444/109, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/18, 457/5, 489/46, 489/47,
489/63, 489/85, 489/73, 548/1, 548/5, 548/6, 584/7, 584/15, 584/18,
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům
parc.č. 111/76, 444/1, 444/2, 444/4, 444/8, 444/10, 444/11, 444/12, 444/123, 489/70, 548/2, 548/6
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 584/1, 584/2, 584/5, 591/2
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k
pozemkům parc.č. 460/17, 462/4, 570, 571, 572/2, 573/3
František Janoušek, nar. 4.5.1958, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemkům parc.č. 444/57, 444/73, 455/4, 483/17, 519/38, 584/1, 591/2
Květa Janoušková, nar. 19.4.1962, Lhota Rapotina 14, 679 01 Lhota Rapotina, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemkům parc.č. 444/57, 444/73, 455/4, 483/17, 519/38, 584/1, 591/2
Vlasta Kovářová, nar. 16.12.1930, Obora 4, 679 01 Obora, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku
parc.č. 482/15
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Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Lhota Rapotina, jako oprávněný z jiných věcných práv k
pozemku parc.č. 483/74
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k id. ¼ pozemku
parc.č. 485/10
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208, 150 00 Praha, jako oprávněný z jiných
věcných práv k id. ¼ pozemku parc.č. 485/10 ve vlastnictví Josefa Stejskala, nar. 19.3.1965, Jana Zrzavého
3975, 796 04 Prostějov
mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691, 186 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k id. ¼
pozemku parc.č. 485/10 ve vlastnictví Josefa Stejskala, nar. 19.3.1965, Jana Zrzavého 3975, 796 04 Prostějov
Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641, 158 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných
práv k id. ¼ pozemku parc.č. 485/10 ve vlastnictví Josefa Stejskala, nar. 19.3.1965, Jana Zrzavého 3975, 796
04 Prostějov
CREDITFIELD, s.r.o., Sokolovská 5, 186 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k id. ¼ pozemku
parc.č. 485/10 ve vlastnictví Josefa Stejskala, nar. 19.3.1965, Jana Zrzavého 3975, 796 04 Prostějov
Hypoteční a Zemědělská banka moravská, Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č.
552/17 (v současné době neexistuje, nepodařilo se zjistit právního nástupce)
STYL 2000 spol. s r.o., Tkalcovská 799, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č.
554/43
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 568/6, 569/1
Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 660/159, 1104
Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko, Seifertova 634, 678 01 Blansko, jako oprávněný z jiných
věcných práv k id. ½ pozemku parc.č. 672/1 ve vlastnictví Jana Bílka, nar. 18.9.1970, Lhota Rapotina 27, 679
01 Lhota Rapotina
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Obora u Boskovic
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Obec Obora, Obora 24, 679 01 Obora, jako vlastník pozemku parc.č. 34/4
Ivo Řezníček, nar. 12.5.1965, 17. listopadu 151, 680 01 Boskovice, jako vlastník pozemku parc.č. 34/21
Jiří Janíček, nar. 8.1.1984, Obora 20, 679 01 Obora a Kamil Janíček, nar. 4.3.1986, Wolkerova 1424, 680 01
Boskovice, jako vlastníci pozemku parc.č. 34/22
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 893/1, 894
oprávnění z jiných věcných práv
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k
pozemkům parc.č. 34/4, 34/21, 34/22
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům
parc.č. 893/1, 894
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Jestřebí
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 316, 839/1, 839/4
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako vlastník pozemku parc.č. 839/3
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oprávnění z jiných věcných práv
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům
parc.č. 316, 839/1, 839/3
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 839/3
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Rájec nad Svitavou
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Josef Skácel, nar. 3.10.1964, Jurkova 140, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/238
Mgr. Jitka Staňková, nar. 4.11.1944, Havlíčkova 349, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č.
1817/239
František Michálek, nar. 9.6.1956, Pionýrská 544, 679 02 Rájec-Jestřebí, Iva Műllerová, nar. 16.8.1965,
Pionýrská 545, 679 02 Rájec-Jestřebí a Petr Nečas, nar. 20.1.1994, Wanklovo nám. 1395, 678 01 Blansko,
jako vlastníci pozemku parc.č. 1817/240
HESTIE spol. s r.o., Obůrka 36, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/241
Vladimír Tihon, nar. 25.11.1957, Horní 32, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/242
Jaroslava Sedláčková, nar. 8.9.1967, náměstí Míru 33, 679 02 Rájec-Jestřebí, Naděžda Stošková,
nar. 2.9.1965, Melatín 104, 644 00 Brno a Věra Urbanová, nar. 18.9.1962, Školka 256, 679 11 Doubravice
nad Svitavou, jako vlastníci pozemku parc.č. 1817/243
Petr Musil, nar. 2.1.1973, Jurkova 58, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/244
Petr Sáňka, nar. 11.6.1969, Horní 26, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/245
Petr Buš, nar. 24.05.1950, posl. bytem Pionýrská 539, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku
parc.č. 1817/246 (pro neznámé vlastníky, jakožto dědice Petra Buše byla pro toto řízení ustanovena jako
opatrovník Františka Bušová)
Renata Růžičková, nar. 7.10.1972, Šafranice 114, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku
parc.č. 1817/247
Lubomír Martinek, nar. 6.8.1966, Komenského 491, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č.
1817/248
ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemků parc.č. 1817/249, 1817/255,
2183
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/250
Pavel Novák, nar. 28.1.1961, V Úvoze 554, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/251
Pavel Maňoušek, nar. 9.11.1971, Sportovní 436, 679 02 Rájec-Jestřebí, Petr Maňoušek, nar. 2.5.1974, V
Úzkých 342, 679 02 Rájec-Jestřebí a Radek Maňoušek, nar. 8.8.1976, V Úzkých 676, 679 02 Rájec-Jestřebí,
jako vlastníci pozemku parc.č. 1817/252
Miroslav Komárek, nar. 24.2.1956, náměstí Míru 50, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č.
1817/253
Jiří Učeň, nar. 9.9.1949, Havlíčkova 156, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1817/254
Martin Svěrák, nar. 27.11.1988, Pod Javory 2051, 678 01 Blansko a ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02
Rájec-Jestřebí, jako vlastníci pozemku parc.č. 2172
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí a Radek Nečas, nar. 28.3.1976, Taufrova 353,
679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastníci pozemku parc.č. 2173
Aleš Pokorný, nar. 16.8.1969, Havlíčkova 158, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 2174
MURAVERA SE, Makovského náměstí 3147, 616 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 2175
Leoš Blažek, nar. 21.6.1972, K Propadání 558, 679 06 Jedovnice, jako vlastník pozemku parc.č. 2176
Lenka Poláková, nar. 8.9.1951, Wanklovo nám. 1395, 678 01 Blansko, jako vlastník pozemku parc.č. 2177
Roman Buš, nar. 30.9.1965, Hradisko 635, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 2178
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RNDr. Jiří Pospíšil, nar. 12.5.1942, Opálkova 756, 635 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 2179
Miroslav Špaček, nar. 11.2.1971, Vyškovská 645, 679 06 Jedovnice a 4deals s.r.o., Křenová 479, 602 00 Brno,
jako vlastníci pozemku parc.č. 2180
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník
pozemků parc.č. 2181
Hana Grulichová, nar. 31.7.1958, Goldova 2547, 628 00 Brno, Anastázie Hašová, nar. 6.2.1932, Merhautova
697, 613 00 Brno a Marie Micháliková, nar. 27.4.1960, Zahradní 41, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako
vlastníci pozemku parc.č. 2182
JUDr. Jiří Pehal, nar. 24.4.1946, Klemov 305, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako vlastník pozemků parc.č.
2184
oprávnění z jiných věcných práv
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 1817/238, 1817/239, 1817/242, 1817/244, 1817/246, 1817/248, 1817/249, 1817/250,
2172, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2184
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442, 140 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemkům parc.č. 1817/249, 1817/255
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku
hospodařit s majetkem státu a jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 2176
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Skalice nad Svitavou
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako vlastník pozemků parc.č. 224/8, 224/13,
224/68, 503/3, 505/7, 597/3
KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava, jako vlastník pozemků parc.č. 224/15, 224/236
Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48, 679 01 Skalice nad Svitavou, jako vlastník pozemku
parc.č. 224/223
MJM agro, a. s., Cholinská 1048, 784 01 Litovel, jako vlastník pozemků parc.č. 224/230, 224/237
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. st. 302, parc.č. 598, 1230
Eva Nováčková, nar. 12.4.1956, Jabloňová 461, 621 00 Brno a Ing. Petr Štolfa, nar. 28.2.1956, Lerchova 289,
602 00 Brno, jako vlastníci pozemku parc.č. 497
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, jako osoba, které přísluší právo za
Českou republiku hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 525/1
oprávnění z jiných věcných práv
Miroslav Nečas, nar. 8.12.1978, Jabloňany 107, 679 01 Jabloňany, jako oprávněný z jiných věcných práv
k pozemku parc.č. 505/7
Bronislav Hamada, nar. 12.6.1964, Skalice nad Svitavou 29, 679 01 Skalice nad Svitavou, jako oprávněný
z jiných věcných práv k pozemku parc.č. 505/7
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům
parc.č. 505/7, 597/3, 598
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525, 140 00 Praha, jako oprávněný z jiných
věcných práv k pozemkům parc.č. 224/230, 224/237
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všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Sudice u Boskovic
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, jako osoba, které přísluší právo za
Českou republiku hospodařit s majetkem státu, Miroslav Bubeník, nar. 31.3.1964, Opatovičky 210, 679 63
Velké Opatovice a Václav Žáček, nar. 10.6.1973, V průčelí 1654, 149 00 Praha, jako vlastníci pozemků parc.č.
510/1, 510/2
Pavel Scherer, nar. 6.12.1965, Sudice 185, 680 01 Sudice a Ivona Schererová, nar. 3.11.1967, Sudice 185,
680 01 Sudice, jako vlastníci pozemků parc.č. 520/3, 521/1
František Boháček, nar. 24.12.1946, Sudice 1, 680 01 Sudice, jako vlastník pozemku parc.č. 6306
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Sudice, jako vlastník pozemků parc.č. 6307, 6308, 6311
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 6312
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Šebetov
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. st. 140, parc.č. 3310
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha, jako vlastník pozemku parc.č. 3307/1
Obec Šebetov, Šebetov 108, 679 35 Šebetov, jako vlastník pozemků parc.č. 3308, 3309, 3363
Mgr. Ivana Koudelková, nar. 17.1.1967, Benešov 213, 679 53 Benešov, jako vlastník pozemku parc.č. 3364
oprávnění z jiných věcných práv
MP Holding, a.s., Hradní 638, 680 01 Boskovice, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemku parc.č.
3307/1
všechny níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Vážany u Boskovic
vlastníci dle parc.č.; řazeno vzestupně
Obec Vážany, Vážany 76, 680 01 Vážany, jako vlastník pozemků parc.č. 1261/2, 1286, 1557, 1559, 1715,
1764, 1765, 1773, 1780, 1784
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou
republiku hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 1278/1, 1540, 1558, 1561, 1772
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449, 602 00
Brno, jako osoba, které přísluší právo za Jihomoravský kraj hospodařit s majetkem kraje k pozemku parc.č.
1535
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., nar. 22.11.1954, Bayerova 791, 602 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č.
1537
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku
hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 1568
JUDr. Ludmila Zarić, nar. 11.10.1984, Vinařská 548, 603 00 Brno, jako vlastník pozemku parc.č. 1762
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, jako osoba, které přísluší právo za
Českou republiku hospodařit s majetkem státu k pozemku parc.č. 1763
Jitka Pytlíčková, nar. 20.4.1963, Vážany 82, 680 01 Vážany, jako vlastník pozemku parc.č. 1766
Jan Olšan, nar. 27.2.1996, Mírová 585, 103 00 Praha, Tomáš Olšan, nar. 23.3.1998, Mírová 585, 103 00 Praha
a Vladimír Šmeral, nar. 31.10.1967, Blanenská 617, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastníci pozemku parc.č.
1767
Vladimír Šmeral, nar. 31.10.1967, Blanenská 617, 679 02 Rájec-Jestřebí, jako vlastník pozemku parc.č. 1768
Miloslava Kchýrová, nar. 11.2.1954, Knínice 248, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 1769
Ing. Jan Novák, nar. 21.6.1961, Paseky 18, 517 41 Hřibiny-Ledská, jako vlastník pozemku parc.č. 1770
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AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 338, 679 34 Knínice, jako vlastník pozemku parc.č. 1771
Luboš Mucha, nar. 8.2.1977, Vážany 24, 680 01 Vážany, jako vlastník pozemků parc.č. 1775, 1776, 1785
Mgr. Lenka Hublarová, nar. 2.4.1973, Vážany 7, 680 01 Vážany, jako vlastník pozemku parc.č. 1783
oprávnění z jiných věcných práv
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno, jako oprávněný z jiných věcných práv k pozemkům parc.č. 1557, 1558
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno; identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
záměru
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 470, 471/1, 471/2, 477, 484/1, 484/2, 486/3, 487, 488, 494, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5,
496/20, 496/22, 525/2, 525/3, 525/4, 534, 535/1, 785/4, 785/5, 785/6, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11,
785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/27, 785/28, 785/29, 785/30, 785/33, 785/34, 785/35, 785/37,
785/38, 785/39, 785/40, 785/41, 785/46, 785/47, 785/48, 785/49, 785/50, 785/51, 785/52, 785/53, 785/54,
785/55, 785/57, 785/58, 785/59, 785/60, 785/61, 785/62, 785/63, 785/64, 785/65, 785/66, 785/68, 785/69,
785/71, 785/72, 785/74, 785/75, 785/76, 785/77, 785/78, 785/79, 785/81, 785/83, 785/84, 785/85, 785/86,
785/121, 785/122, 785/139, 785/140, 785/141, 785/144, 785/147, 785/151, 785/153, 785/156, 785/157,
785/158, 785/159, 785/161, 785/162, 785/165, 785/166, 785/167, 785/168, 785/169, 786, 788/1, 788/17,
788/21, 788/24, 788/28, 788/195, 788/196, 788/207, 788/208, 788/209, 788/220, 788/221, 788/222,
788/223, 788/224, 788/225, 788/226, 788/227, 788/228, 788/229, 788/230, 788/231, 788/232, 788/233,
788/234, 788/235, 788/236, 788/237, 788/238, 788/239, 788/240, 788/241, 788/242, 788/243, 788/244,
788/245, 788/246, 788/247, 788/248, 788/249, 788/250, 788/251, 788/252, 788/253, 788/255, 788/256,
788/257, 788/258, 788/259, 788/260, 788/261, 788/262, 788/263, 788/264, 788/265, 788/266, 788/267,
788/268, 788/269, 788/270, 788/271, 788/272, 788/273, 788/274, 788/275, 788/276, 788/285, 788/286,
788/287, 788/288, 788/289, 788/302, 788/303, 788/310, 788/311, 788/312, 788/313, 788/314, 788/315,
788/316, 788/317, 788/318, 788/319, 788/320, 788/329, 788/330, 788/331, 788/333, 788/334, 788/335,
788/336, 788/337, 788/340, 788/341, 788/342, 788/343, 788/344, 788/345, 788/346, 788/347, 788/348,
788/349, 788/350, 788/351, 788/353, 788/354, 788/355, 788/356, 788/357, 788/358, 788/361, 788/362,
788/363, 788/364, 788/365, 788/366, 788/367, 788/368, 788/369, 788/372, 788/373, 788/374, 788/375,
788/376, 788/377, 788/378, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 791, 792, 793, 821/10, 821/11, 821/12, 821/13,
821/14, 821/15, 821/16, 821/22, 824/4, 824/11, 824/12, 824/14, 824/19, 2802/1, 2802/2, 2802/3, 2804/1,
2804/5, 2804/6, 2804/7, 2804/10, 2808/1, 2808/11, 2808/12, 2808/13, 2810/1, 2810/2, 2810/8, 2812/5,
2812/14, 2812/15, 2816/1, 2817/4, 2836/1, 2883/1, 2885/1, 2886/1, 2889, 2890, 2892/1, 2905/2, 2908/6,
2908/20, 2908/31, 2908/32, 2909/3, 2910/1, 2910/2, 2910/6, 2910/7, 2910/10, 2910/11, 2910/14, 2910/16,
2911/5, 2912, 2913/2, 2913/4, 2913/8, 2913/9, 2913/12, 2913/13, 2913/14, 2913/15, 2913/16, 2913/17,
2913/18, 2913/19, 2913/20, 2913/21, 2913/22, 2913/23, 2913/24, 2913/25, 2914, 2916, 2917, 2919, 2921,
2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929/5, 2929/6, 2929/245, 3183/54, 3183/55, 3183/56, 3183/57,
3183/62, 3573/2, 3577/1, 3577/4, 3609/2, 3639/3, 3640/4, 3640/6, 3640/7, 3640/9, 3640/13, 3640/19,
3640/20, 3640/27, 3640/29, 3640/30, 3640/33, 3640/34, 3640/35, 3640/38, 3640/39, 3640/40, 3640/42,
3640/57, 3640/59, 3640/64, 3640/75, 3640/76, 3640/77, 3640/78, 3640/79, 3640/83, 3640/105, 3640/106,
3640/107, 3640/108, 3640/116, 3640/117, 3640/123, 3640/124, 3684/1, 3684/2, 3685, 3693/1, 3696, 3699,
3703, 3709, 3712/1, 3712/2, 3714/2, 3717/1, 3717/2, 3717/5, 3728/1, 3728/2, 3728/8, 3728/9, 3728/10,
3728/11, 3729, 3784, 3785/1, 3794/2, 3794/3, 3795, 3796, 3797, 3798, 3803, 3819/8, 3819/10, 3819/27,
3819/28, 3840/1, 3840/2, 3840/3, 3901, 3902, 3906, 3907/1, 3907/2, 3907/3, 3907/4, 3908/1, 3908/2,
3908/3, 3918, 3921/2, 3926, 3928/1, 3928/3, 3930/3, 3939, 3940, 4944/40, 4944/42, 4944/47, 4944/50,
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4944/54, 4944/57, 4944/58, 4944/61, 4944/65, 5196/20, 5196/21, 5196/23, 5196/87, 5740/165, 5740/182,
5740/184, 5740/187, 5740/190, 5834/20, 5834/21, 5975/5, 5975/15, 5975/17, 5975/19, 5975/21, 5975/22,
5975/25, 5975/26, 5975/56, 5975/65, 5975/66, 5975/72, 5975/73, 5975/79, 5975/95, 5975/96, 5975/99,
5975/101, 5975/103, 5975/104, 5975/106, 5975/113, 5975/115, 6028/23, 6028/24, 6028/25, 6040/23,
6101/2, 6101/3, 6101/4, 6101/5, 6101/6, 6101/7, 6101/8, 6101/9, 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6101/13,
6101/14, 6101/15, 6101/16, 6101/17, 6101/18, 6101/19, 6101/20, 6101/21, 6101/22, 6101/23, 6101/24,
6101/25, 6101/26, 6101/27, 6101/28, 6101/29, 6260/6, 6260/7, 6918/4, 6921/2, 7025/2, 7032/2, 7033,
7034, 7036/18, 7038/3, 7038/4, 7039/1, 7039/18, 7058/3, 7066, 7108/1, 7108/3, 7108/4, 7108/5, 7108/6,
7108/7, 7108/8, 7108/12, 7108/13, 7108/14, 7108/15, 7109/3, 7109/4, 7109/5, 7109/6, 7109/7, 7109/8,
7109/9, 7109/10, 7109/11, 7109/12, 7109/13, 7109/14, 7109/15, 7109/16, 7109/17, 7109/18, 7109/19,
7109/20, 7109/21, 7109/22, 7109/23, 7109/24, 7109/25, 7109/26, 7109/27, 7109/28, 7109/29, 7109/30,
7109/31, 7146/1, 7146/2, 7146/3, 7146/5, 7147/23, 7147/25, 7147/26, 7166/2, 7166/15, 7179/4, 7192/77,
7192/78 v k.ú. Boskovice; parc.č. 456/5, 456/6, 456/7, 456/8, 460/3, 465/2, 856/5, 909 v k.ú. Mladkov
u Boskovic; parc.č. 1092/1, 1097, 1098/4, 1125/2, 1126, 1127, 1752, 3513/4, 3515/3, 6729, 6730, 6731,
6732, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551,
7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568,
7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585,
7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7595, 7597, 7599, 7600, 7601 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou; st. p. 14, parc.č. 217, 218, 522/3 v k.ú. Klemov; parc.č. 55/1, 380/2, 383/5, 3677/1, 3678, 3682/1,
3683/1, 3683/2, 3684, 3685, 3686/1, 3687/2, 3688/3, 3689/1, 3689/3, 3689/4, 3689/5, 3689/6, 3817/2,
3819/1, 3854, 4403, 4404, 4405, 4475, 4477, 4482, 4525, 4556, 4558, 4559, 5152 v k.ú. Knínice u Boskovic;
parc.č. 109/64, 109/65, 109/66, 109/67, 109/69, 111/7, 111/13, 111/18, 111/19, 111/22, 111/61, 111/63,
111/65, 111/71, 111/74, 111/75, 111/88, 210, 213, 231/2, 302/31, 304/8, 316/20, 316/21, 316/22, 316/25,
316/26, 316/29, 316/31, 316/32, 316/33, 316/34, 316/35, 316/36, 316/37, 316/38, 316/46, 316/47, 316/48,
316/51, 316/52, 316/55, 316/58, 316/65, 316/66, 316/68, 316/69, 416, 417, 442/1, 442/8, 442/12, 442/15,
442/23, 442/28, 444/5, 444/6, 444/7, 444/9, 444/15, 444/16, 444/17, 444/22, 444/24, 444/28, 444/29,
444/30, 444/32, 444/65, 444/67, 444/80, 444/81, 444/82, 444/83, 444/84, 444/85, 444/86, 444/87, 444/88,
444/89, 444/90, 444/93, 444/95, 444/97, 444/98, 444/100, 444/101, 444/102, 444/103, 444/104, 444/105,
444/106, 444/110, 444/114, 444/116, 444/117, 444/124, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6,
446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18, 446/19,
446/20, 446/21, 446/22, 446/23, 446/24, 446/25, 452/6, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14,
455/15, 455/16, 455/17, 455/19, 455/20, 457/3, 460/20, 461/1, 461/2, 461/3, 473/1, 481/1, 481/6, 481/7,
481/8, 481/9, 481/10, 481/11, 481/12, 481/13, 481/14, 481/15, 481/16, 481/17, 481/23, 481/31, 482/23,
483/6, 483/10, 483/12, 483/15, 483/21, 483/22, 483/23, 483/24, 483/25, 483/26, 483/27, 483/28, 483/30,
483/33, 483/34, 483/36, 483/38, 483/39, 483/40, 483/41, 483/42, 483/44, 483/46, 483/47, 483/49, 483/52,
483/57, 483/64, 483/66, 483/67, 483/68, 483/69, 483/70, 483/71, 483/72, 483/73, 483/76, 483/77, 483/79,
483/80, 483/81, 483/82, 483/83, 483/87, 483/88, 483/89, 483/91, 483/101, 485/12, 485/13, 485/14,
485/15, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 487/4, 487/6, 487/8, 488/1, 488/3, 488/5, 488/6, 488/9,
488/12, 488/13, 489/2, 489/8, 489/9, 489/10, 489/12, 489/13, 489/14, 489/17, 489/22, 489/23, 489/25,
489/28, 489/29, 489/34, 489/42, 489/48, 489/51, 489/52, 489/54, 489/57, 489/59, 489/62, 489/65, 489/67,
489/68, 489/71, 489/74, 489/75, 489/76, 489/78, 489/79, 489/80, 489/82, 489/83, 489/84, 489/87, 489/89,
489/90, 489/91, 489/93, 489/94, 489/95, 489/96, 489/97, 489/98, 489/99, 489/100, 489/101, 489/102,
489/103, 489/104, 489/105, 489/106, 489/107, 489/108, 489/110, 489/111, 489/112, 489/113, 489/114,
489/115, 489/116, 489/117, 489/119, 489/120, 489/121, 489/122, 489/123, 489/124, 489/125, 489/126,
489/133, 489/136, 489/137, 489/138, 489/139, 489/140, 489/144, 490/18, 490/20, 490/21, 490/26, 490/44,
490/45, 490/46, 490/47, 490/48, 490/49, 490/51, 490/52, 507/2, 508/2, 519/18, 519/26, 519/31, 519/40,
519/45, 519/47, 519/56, 519/61, 520, 521/10, 522, 526/3, 527/1, 527/2, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 532/7,
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539, 540, 541, 542, 547/1, 547/2, 547/3, 547/5, 547/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 548/11, 548/13,
548/14, 548/15, 548/16, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/7, 551/8, 551/10, 553/1, 553/2, 553/3,
553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12, 553/13, 553/14, 553/15, 554/12,
554/13, 554/14, 554/15, 554/17, 554/18, 554/19, 554/20, 554/21, 554/22, 554/23, 554/24, 554/25, 554/26,
554/27, 554/28, 554/34, 554/35, 556/1, 563/2, 568/3, 581/7, 581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/12,
581/25, 583/1, 583/3, 583/4, 584/12, 584/20, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 604/7, 604/8, 604/9,
604/10, 604/11, 604/13, 604/15, 604/17, 604/26, 644/6, 646/2, 646/3, 648/1, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4,
649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19,
649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25, 649/26, 649/27, 650/1, 650/7, 650/8, 650/10, 650/11,
651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/8, 653/2, 654/1, 654/2, 654/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6,
657/7, 657/8, 657/9, 659/1, 659/3, 660/36, 660/38, 660/52, 660/55, 660/58, 660/79, 660/94, 660/136,
660/163, 660/167, 660/168, 660/169, 660/170, 660/171, 660/179, 660/180, 660/181, 660/182, 660/183,
660/185, 660/186, 660/187, 660/188, 660/189, 662, 663, 664, 665/1, 665/2, 666/4, 668/2, 668/4, 669/2,
669/4, 669/5, 671/2, 671/3, 671/5, 671/8, 672/8, 673/2, 673/6, 673/7, 673/9, 673/11, 673/12, 673/13,
673/15, 673/16, 673/18, 673/20, 673/21, 682/2, 683/1, 683/2, 685/2, 685/3, 685/6, 685/7, 685/9, 685/11,
685/12, 686/1, 686/2, 686/3, 686/5, 686/7, 686/8, 687, 688, 689/2, 689/4, 689/8, 689/10, 689/12, 689/13,
690/1, 690/3, 690/4, 690/6, 690/7, 690/8, 690/10, 694, 695, 697, 699, 700/3, 701, 702, 703/1, 703/2, 703/3,
704/1, 704/2, 704/5, 705/1, 705/3, 705/4, 705/7, 705/12, 755/1, 763, 765, 766, 777/2, 778/2, 806/2, 816,
1103 v k.ú. Lhota Rapotina; parc.č. 34/2, 34/3, 34/9, 34/10, 34/24, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29,
34/30, 34/31, 34/32 v k.ú. Obora u Boskovic; st. p. 32, 67, parc.č. 498/1, 498/2, 505/18, 597/4, 599/1
v k.ú. Skalice nad Svitavou; parc.č. 513/3, 513/22, 519/1, 519/2, 520/2, 524/1, 6305, 6310 v k.ú. Sudice
u Boskovic; parc.č. 3306, 3307/5, 3324, 3341, 3343, 3349, 3350, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3369,
3436/2, 3440, 3441, 3626, 3652 v k.ú. Šebetov; parc.č. 8, 630/1, 650/8, 650/9, 650/10, 650/16, 650/24,
658/1, 658/9, 1539, 1541, 1546, 1547, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1712, 1713, 1714, 1754, 1757,
1778 v k.ú. Vážany u Boskovic.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Boskovice č.p. 277, č.p. 2398, č.p. 285, č.p. 307, č.p. 1398, č.p. 1450, č.p. 1453, č.p. 655, č.p. 1472, č.p. 1470,
č.p. 1469, č.p. 1468, č.p. 1467, č.p. 1463, č.p. 1682, č.p. 1937, č.p. 1465, č.p. 1628, č.p. 1937, č.p. 1433,
č.p. 2148, č.p. 2159, č.p. 454, č.e. 600, č.p. 455, č.p. 456, č.p. 2530, č.p. 1321, č.p. 2525, č.p. 1342, č.p. 2551,
č.p. 53, č.p. 2227, č.p. 2268, č.p. 1341, č.p. 1343, č.p. 1344, č.p. 1346, č.p. 1348, č.p. 1349, č.p. 2445, č.p.
141, č.e. 554 a č.e. 101, Lhota Rapotina č.p. 87, č.p. 86, č.e. 394, č.p. 97, č.p. 57, č.p. 107 a č.p. 114
KrÚ do okruhu účastníků územního řízení dále zahrnul vlastníky a správce dotčených sítí technické
infrastruktury, jejichž vlastnické právo může být navrhovaným záměrem rovněž dotčeno:
AQUATIC, spol. s r.o., Zborovecká č.p. 1599/60, 678 01 Blansko; AŽD Praha s.r.o., divize automatizace silniční
techniky Brno, Žirovnická č.p. 3146/2, 106 00 Praha 10; Coprosys NeTron, s.r.o., Ostravská č.p. 562/22, 737
01 Český Těšín; Město Boskovice, odbor správy majetku, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice;
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha.
Jmenný seznam účastníků řízení byl ověřen dálkovým přístupem (www.cuzk.cz) v evidenci katastru
nemovitostí k datu vyhotovení rozhodnutí.
Po vymezení okruhu účastníků řízení KrÚ opatřením č.j. JMK 3790/2022 ze dne 18.01.2022 oznámil podle
§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům,
veřejnosti a dotčené veřejnosti a současně ve smyslu § 87 odst. 2 stavebního zákona nařídil veřejné ústní
jednání na den 16.03.2022 s poučením, že námitky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů
a připomínky veřejnosti a dotčené veřejnosti, lze uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim
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nebude přihlédnuto. KrÚ současně poučil účastníky řízení, veřejnost, dotčenou veřejnost a dotčené orgány,
že se na zde projednávaný záměr vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. a zákon EIA.
Po oznámení o zahájení územního řízení KrÚ zjistil, že zemřel další hlavní účastník, a to Jana Novotná,
nar. 08.09.1950, posl. bytem Nerudova 510/24, 680 01 Boskovice. S ohledem na tuto skutečnost KrÚ oslovil
JUDr. Lenku Pikálkovou, notářku, o sdělení informací o případných příbuzných a potenciálních dědicích. Dne
15.02.2022 KrÚ obdržel informaci, že jako jediný v úvahu přicházející dědic je Milan Novotný,
nar. 14.09.1972, Nerudova 510/24, 680 01 Boskovice, pozůstalý syn. Následně KrÚ opatřením č.j. JMK
24850/2022 ze dne 16.02.2022 zaslal stejnopis oznámení o zahájení řízení panu Milanu Novotnému. KrÚ
z výpisu z katastru nemovitostí ke dni 18.07.2022 dále ověřil, že Milan Novotný je vlastník dotčených
pozemků parc.č. 3639/4, 3639/19 v k.ú. Boskovice.
Dne 15.02.2022 KrÚ obdržel přípis Mgr. Jana Kohoutka, notáře, s informací, že řízení o pozůstalosti po Jitce
Nečasové bylo ukončeno a podíl id. 4/6 na nemovitostech zapsaných na LV č. 171 pro k.ú. Rájec nad Svitavou
nabyl syn Petr Nečas, nar. 20.01.1994, Wanklovo náměstí 1395/1, 678 01 Blansko.
Dne 14.03.2022 byl do spisu nahlížet Ing. arch. Aleš Hartl, o čemž byl sepsán protokol.
Po oznámení o zahájení územního řízení KrÚ obdržel:
- dne 03.02.2022 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru ve smyslu § 9a odst. 6 zákona EIA
vydané MŽP pod č.j. MZP/2022/560/186 ze dne 03.02.2022
- dne 08.03.2022 vyjádření k územnímu řízení obce Skalice nad Svitavou (námitky účastníka řízení)
- dne 10.03.2022 oznámení o přihlášení dotčeného územního samosprávného celku do územního řízení –
Jihomoravského kraje včetně pověření
- dne 10.03.2022 námitky Ing. Jaroslava Borka
- dne 10.03.2022 námitky Evy Hrubanové a Martina Doležela, prostřednictvím e-mailové zprávy, bez
zaručeného elektronického podpisu
- dne 11.03.2022 námitky Jaroslava Vlacha
- dne 11.03.2022 námitky Ing. Petry Zábojníkové
- dne 11.03.2022 námitky Pavly Součkové
- dne 15.03.2022 námitky obchodní společnosti KAMENOLOMY ČR, spol. s r.o.
- dne 15.03.2022 námitky Jiřího Vašíčka
- dne 16.03.2022 společné námitky Marie Janíkové a Pavla Janíka
Citace námitek a jejich vypořádání KrÚ viz níže v textu.
Dne 16.03.2022 se konalo veřejné ústní jednání v kinosále univerzitního kina Scala, o jehož výsledku byl
sepsán protokol a pořízen zvukový záznam. Součástí protokolu jsou další námitky předložené v písemné
formě při ústním jednání včetně případných plných mocí a námitky uplatněné ústně, zaznamenané na CD
nosiči. Podpisy všech zúčastněných osobo jsou zaznamenány v prezenční listině, která je nedílnou součástí
protokolu. Souhlas s výsledným zněním a obsahem protokolu vyslovili všechny zbývající přítomné osoby
ústně, což bylo zaznamenáno na zvukový záznam, který je nedílnou součástí protokolu. Námitky proti obsahu
protokolu nebyly vzneseny.
Při veřejném ústním jednání bylo KrÚ předloženo následné:
- společné námitky Marie Janíkové a Pavla Janíka
- námitky Radka Stejskala
- námitky Bc. Zbyňka Kříže
- námitky Anny Janouškové
- námitky Ing. Michala Sedláka, MBA

91

-

námitky Mgr. Miroslavy Sedlákové
námitky Aleše Kováře
námitky Vlasty Kovářové
námitky Idy Horňové
společné námitky Jarmily Práškové a Ing. Marie Švajglové
námitky obce Lhota Rapotina
ústní námitky MVDr. Rudolfa Dvořáka, DrSc., jakožto zplnomocněného zástupce Jarmily Práškové
a Ing. Marie Švajglové
ústní námitky, které vznesl Lubomíra Horňa, jakožto zplnomocněný zástupce Idy Horňové
ústní dotaz paní Lenky Jurnečkové, coby zástupce obchodní společnosti ZERA Rájec, a.s.
ústní námitky Ing. Michala Sedláka, MBA, jakožto starosty obce Lhota Rapotina
ústní nesouhlas Yvety Keremidčievové se stavbou

Citace námitek a jejich vypořádání KrÚ viz níže v textu.
S ohledem na skutečnost, že některé námitky směrovaly do oblasti životního prostředí a závazného
stanoviska EIA, požádal KrÚ opatřením č.j. JMK 51088/2022 ze dne 31.03.2022 ve smyslu § 8 odst. 2
správního řádu MŽP o vyjádření k vybraným uplatněným námitkám. Dne 14.04.2022 obdržel KrÚ od MŽP
vyjádření č.j. MZP/2022/560/632.
Následně KrÚ opatřením č.j. JMK 60420/2022 ze dne 25.04.2022 uvědomil účastníky řízení, že mají dle § 36
odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení tohoto
opatření. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení některá vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné technické
infrastruktury pozbyla platnosti a od 01.01.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.),
byly žadatelem dne 13.07.2022 a dne 15.07.2022 předloženy aktualizované podklady. KrÚ proto opakovaně
opatřením č.j. JMK 106578/2022 ze dne 18.07.2022 uvědomil účastníky řízení, že mají dle § 36 odst. 3
správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení tohoto
opatření. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.
KrÚ v územním řízení podle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele
v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na
využívání území:
KrÚ s odkazem na souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování (dále jen „KrÚ OÚP“; č.j. JMK 11430/2021 ze dne
01.02.2021) uvádí, že platná Politika územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“) záměr v jím dotčeném území
neřeší. Záměr však naplňuje priority územního plánování PÚR ČR uvedené v článcích 24 a 28, a to především
vytvářením územních podmínek pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. Dále je záměr v souladu se ZÚR JMK. Obce a města Boskovice, Knínice,
Vážany, Sudice, Skalice nad Svitavou, Lhota Rapotina, Obora, Doubravice nad Svitavou a Rájec-Jestřebí se
nacházejí v rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová vymezené v ZÚR JMK, ve které je stanoven
požadavek pro plánování a usměrňování územního rozvoje Podporovat realizaci dopravní infrastruktury –
propojení tratí č. 260 a 262 Lhota Rapotina – Boskovice („Boskovická spojka“). Obec Šebetov je dle ZÚR JMK
součástí specifické oblasti nadmístního významu N-SOB4 Velkoopatovicko, ve které je stanoven požadavek
pro plánování a usměrňování územního rozvoje Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní
infrastruktury, zejména zlepšení dostupnosti centra osídlení Boskovice. ZÚR JMK vymezují koridor celostátní
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železniční trati DZ04 Trať č. 260 a 262 Lhota Rapotina – Boskovice („Boskovická spojka“), včetně souvisejících
staveb v řešeném území o šířce 150 m mimo zastavěné území a zastavitelné plochy obce Boskovice
(minimální šířka koridoru 120 m). Záměr je zařazen jako veřejně prospěšná stavba. Příslušný orgán územního
plánování posoudil záměr rovněž ve vztahu k územním plánům obcí (dále jen „ÚP“) a dospěl k závěru, že je
s nimi v souladu. Ve správním území obce Skalice nad Svitavou, města Rájec-Jestřebí (k.ú. Rájec nad Svitavou
a k.ú. Jestřebí), městyse Doubravice nad Svitavou (k.ú. Doubravice nad Svitavou a k.ú. Klemov) a obce Obora
(k.ú. Obora u Boskovic) se posuzovaný záměr nachází v plném rozsahu v koridoru DZ12 vymezeném v ZÚR
JMK. Nebylo tedy důvodné hodnotit přípustnost předmětného záměru podle ÚP Skalice nad Svitavou, ÚPM
Rájec-Jestřebí, ÚP Doubravice nad Svitavou a ÚP Obora. Dále byl záměr posouzen z hlediska souladu s ÚP
sídelního útvaru Šebetov, ÚP Knínice u Boskovic, ÚP Sudice, ÚP Boskovice a ÚP Lhota Rapotina. Obec Vážany,
jako jediná z dotčených obcí nemá dosud vydaný ÚP, proto soulad nebylo možné posoudit. S ohledem na
tuto skutečnost bylo pro projednání záměru nařízeno veřejné ústní jednání v souladu s § 87 odst. 2
stavebního zákona. Záměr jako celek byl zkoumán také z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování a posuzován s ohledem na stávající charakter a hodnoty území (§ 18 a § 19 stavebního zákona)
a byl shledán přípustným.
KrÚ v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená dokumentace stavby je v souladu s obecnými
požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné
zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Při posouzení návrhu předmětné zástavby stavbou dopravní a technické infrastruktury KrÚ hodnotil zejména
návaznost na § 6 odst. 4, § 6 odst. 6, § 8 odst. 1,2,3, § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.
Zjistil, že odvedení dešťových vod je navrženo do stávajícího kanalizačního systému, kde např. odvodnění
žst. Boskovice je navrženo trativodním systémem s vyústěním do stávající dešťové kanalizace (SO 03-27-01)
nebo že plocha nákladiště bude odvodněna do dešťových vpustí, které budou napojeny do stávající
kanalizace (SO 03-27-01). V dalších úsecích je odvodnění řešeno pomocí otevřených příkopů nebo
příkopových zídek do souběžných nebo křižujících recipientů, a to např. odvodnění SO 04-16-01 bude řešeno
s využitím stávajících recipientů a sice s využitím Boskovického potoka, resp. říčky Bělá. V úsecích, kde se trať
nachází na násypu, je uvažováno se vsakem do okolního terénu např. v případě SO 06-16-01 je vlevo trati
odvodnění svahu navrženo na stávající terén; SO 07-16-01 bude odvodnění řešeno sklonem pláně spodku.
Recipientem bude řeka Svitava, resp. bude odvodnění vyvedeno na okolní terén nebo v případě SO 07-1804 je odvodnění povrchu řešeno příčným sklonem 2 % na okolní terén. Nové těleso železničního spodku
bude tedy odvodněno soustavou příkopů, trativodů a příkopových zídek, které budou zaústěny do stávajících
recipientů. Při výstavbě budou použity nové betonové pražce, nové kamenivo pro štěrkové lože, výhybky
budou opatřeny kluzným zařízením bez nutnosti mazání výměn, čímž bude vyloučeno znečištění dešťových
vod. V případě úpravy silnice III/37426 je odvodnění úseku mezi obcí a železničním podjezdem zajištěno
jednostranným příčným sklonem do levostranného příkopu, který bude vyveden do koryta náhonu.
Odvodnění úseku za podjezdem je řešeno příčnými sklony volně do terénu, případně do pravostranného
příkopu svedeného k novému propustku DN1000. Úsek v místě podjezdu a v jeho těsné blízkosti bude řešen
s oboustrannými zvýšenými betonovými obrubníky, zajišťující svedení povrchových dešťových vod do
odvodňovacích příkopů mimo podjezd. V případě úpravy silnice III/37427 bude odvodnění vozovky zajištěno
příčným sklonem volně do terénu, případně do nových podélných příkopů zaústěných přes odvodňovací
zařízení do koryta řeky Svitavy (§ 6 odst. 4).
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Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je zabezpečeno stanovením podmínek v rozhodnutí dle
vyjádření příslušných subjektů (§ 6 odst. 6).
Naplnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. dále KrÚ posuzoval na základě předložené dokumentace a na
podkladě hodnocení spolupůsobících dotčených orgánů na úseku svěřené působnosti (zejména např. Krajská
hygienická stanice, orgány ochrany životního prostředí a další) a subjektů, které v územním řízení hájí zájmy
vlastníků veřejné infrastruktury. Na základě předložené dokumentace byla vydána vyjádření, stanoviska či
závazná stanoviska, která byla všechna souhlasná a případné podmínky vyplývající z těchto stanovisek byly
zahrnuty do výrokové části tohoto územního rozhodnutí. Při posuzování KrÚ vycházel rovněž z příloh
dokumentace (posudky, studie, průzkumy), např. hluková studie, geotechnický průzkum, dendrologický
průzkum, pedologický průzkum, biologický průzkum, korozní průzkum, dokumentace vlivů stavby na životní
prostředí apod. Hluková zátěž z provozu železniční tratě v území byla posouzena zejména ve vazbě na
obytnou zástavbu v obci Lhota Rapotina a městě Boskovice. V rámci posouzení hluku bylo provedeno
i posouzení kumulace hluku z dalších zdrojů v obci Lhota Rapotina, a to jak stávajících (lom, silnice II. a III.
třída), tak plánovaných (silniční obchvat obce, změna technologie těžby v lomu). Jako ochrana před hlukem
je navržena výstavba protihlukové stěny v obci Lhota Rapotina. Stěna bude kombinací klasické protihlukové
stěny a nízké protihlukové stěny. Protihlukové stěna bude začínat v místě nového mimoúrovňového křížení
koridoru se silnicí v km 192,29 vpravo a bude pokračovat podél koridorové trati až do místa odbočky nové
Boskovické spojky, kde dále povede podél spojky až do km 0,61 vlevo. Stěna bude přerušena v místě
zbudování bezpečnostního kolejového odvratu. Zde budou jednotlivé části protihlukové stěny překryty tak,
aby byl zajištěn útlum hluku. Z hlediska požárně bezpečnostní řešení byly posouzeny pozemní stavby jako
výpravní budovy, trafostanice, přístřešky pro cestující, technologické domky a budovy, spínací stanice
a podchod v žst. Boskovice. KrÚ s ohledem na předložené podklady dospěl k závěru, že naplnění požadavků
na mechanickou odolnost, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek
a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnost při užívání, běžné údržbě (§ 8 odst. 1,2,3, § 10 odst. 1,
§ 14) je zajištěno.
KrÚ posuzoval splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., zakotvených především v § 20 odst. 1, § 20
odst. 3, § 20 odst. 4, § 20 odst. 5, § 23 odst. 1, § 23 odst. 5, § 24 písm. e), § 25 odst. 1.
Jak již bylo vysloveno výše, projednávaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování
a s charakterem území (viz souhlasné závazné stanovisko KrÚ OÚP, č.j. JMK 11430/2021 ze dne 01.02.2021).
Ve výrokové části tohoto rozhodnutí byly stanoveny podmínky pro zpracování dalšího stupně projektové
dokumentace, zejména požadavky dotčených orgánů, a obecné požadavky pro umístění stavby, které zajistí
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Zejména pak posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí ve smyslu zákona EIA je pro zhodnocení ovlivnění kvality prostředí a hodnoty území zásadní.
Příslušný správní orgán (MŽP) dospěl k závěru, že „při splnění podmínek pro eliminaci resp. snížení
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, formulovaných v … stanovisku, lze považovat záměr
z hlediska vlivů na životní prostředí za akceptovatelný. Provedené posouzení dle zákona vymezilo i díky účasti
dotčených obcí nejvýznamnější vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a možnosti jejich
eliminace. Za zásadní příslušný úřad považuje splnění podmínek směřujících k omezení hluku tak, aby i při
kumulaci vlivů železniční a silniční dopravy a dalších zdrojů byly dodrženy příslušné hygienické limity a tím byl
eliminován nepřípustný negativní vliv na zdraví obyvatelstva… Co se týče záboru zemědělské půdy
a krajinného rázu, jedná se o vlivy, které jsou u dopravních staveb vždy víceméně nevyhnutelnými. Negativní
vliv na krajinný ráz však lze vhodnými opatřeními omezit na přijatelnou úroveň.“ Jinými slovy, i když bude
mít stavba nepochybně negativní vliv na okolí, lze jej při dodržení stanovených podmínek eliminovat na
přípustnou míru. Přínosem záměru je zejména přispění k ekologizaci dopravy a byť časová úspora, ve
srovnání se současným stavem, nemá být nijak výrazná, tak se zvýší celkový komfort dopravy, a tím i navýší
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hodnota a obslužnost území. Pro zmírnění negativních vlivů z provozu stavby na okolí obce Lhota Rapotina
jsou navrženy protihlukové stěny (§ 20 odst. 1).
Z dokumentace a připojených podkladů je patrné, že stavební pozemek svými vlastnostmi (velikostí,
polohou, plošným a prostorovým uspořádáním) umožňuje umístění, realizaci a užívání navrhovaného
záměru. Pro umístění stavby bylo zpracováno geodetické zaměření a záborový elaborát, který specifikuje
trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok a předpoklad věcného břemene. Z těchto
dokladů je patrné vymezení pozemků pro stavbu (§ 20 odst. 3, § 20 odst. 4).
Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm vyřešeno, s ohledem na charakter stavby (elektrizace
stávající železniční trati a novostavba železniční spojky), zejména likvidace srážkových vod (viz v textu výše).
K řešení likvidace dešťových vod se vyjádřily rovněž dotčené subjekty. Parkovací a odstavná stání se
nenavrhují. Produkce odpadních vod se předpokládá v případě výpravních budov, jejichž likvidace zůstane
stávající (§ 20 odst. 5).
Návrh stavby řeší zejména novostavbu jednokolejné železniční trati, která bude spojovat trať č. 260 Brno –
Skalice n. Sv. a trať č. 262 Skalice n. Sv. – Boskovice. Součástí stavby je také rekonstrukce a elektrizace
zbývající části úseku do žst. Boskovice, včetně celkové přestavby této stanice a položení nové drážní
kabelizace podél trati v úseku Boskovice – Šebetov a rovněž podél koridorové trati až po Rájec-Jestřebí a do
Skalice. Délka stavby včetně pokládky kabelů je 22,1 km, z toho 1,2 km novostavby. Součástí stavby jsou také
úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací (silnic III. třídy, chodníků), realizace nových veřejně
přístupných účelových komunikací, zpevněných ploch a chodníků, úpravy stávajících i realizace nových
objektů pozemních staveb (výpravní budovy, přístřešky, podchody, trafostanice apod.) a s tím vyvolané
přeložky sítí veřejné technické infrastruktury a úpravy vodního toku, k nimž se příslušné subjekty vyjádřily.
Stavba je umisťovaná v souladu s požadavky vlastníků dopravní a technické infrastruktury, tedy v souladu
s podmínkami ochranných a bezpečnostních pásem jednotlivých sítí technické infrastruktury. Navrhovaná
stavba umožňuje přístup požární techniky a jejího zásahu. Záměr samotný je stavbou dráhy (její úprava
a novostavba), která svými parametry a provedením bude vyhovovat požadavkům bezpečného užívání
staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích, jak o tom svědčí
souhlasná stanoviska a rozhodnutí příslušných dotčených orgánů, např. Drážního úřadu a MěÚ Boskovice,
odboru dopravy apod. (§ 23 odst. 1).
Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické
infrastruktury a pozemní komunikace. Převážná část materiálu pro stavbu bude přepravována přímo po
železnici. Plochy zařízení staveniště v železničních stanicích jsou přístupny silničním motorovým vozidlům ze
silniční sítě. Největší objem přesunů po síti pozemních komunikací představují zeminy potřebné do násypu
železničních a silničních těles a vytěžené zeminy, které bude nitné uložit na skládce. Pro tyto přesuny bude
zřízena provizorní staveništní komunikace, která umožní trasovat staveništní dopravu mimo zastavěné území
obce Lhota Rapotina. Dále budou zřízeny staveništní komunikace podél budovaného tělesa násypu.
Podrobněji popsáno v DÚR viz zásady organizace výstavby, samostatná textová část B.8 (§ 23 odst. 5, § 24e).
Umístění stavby je navrženo na území města Boskovice, města Rájec-Jestřebí, městyse Doubravice nad
Svitavou, městyse Knínice, obcí Obora, Lhota Rapotina, Skalice nad Svitavou, Sudice, Vážany a Šebetov.
Stavby, ke kterým je nezbytné posuzovat odstupy, jsou stávající rodinné domy a stavby technické a dopravní
infrastruktury, objekty pozemních staveb, jako zejména výpravní budovy, přístřešky pro cestující,
trafostanice apod., příp. vodní díla. Navržené odstupy a s tím související požadavky byly předmětem
posuzování nejen KrÚ, ale také dotčených orgánů na úseku jejich jednotlivých působností a subjektů, které
v územním řízení hájí zájmy veřejné infrastruktury. Veškerá stanoviska k záměru byla kladná, příp. se
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stanovenými podmínkami, které KrÚ převzal do výrokové části rozhodnutí. KrÚ podotýká, že se jedná
o úpravu stávající stavby dráhy převážně ve stávající trase, krom novostavby železniční spojky, která je však
v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby. Údržba stavby, stejně jako dosud, bude vzájemnými odstupy
umožněna. K zastínění budov v tomto konkrétním případě nedojde. Taktéž problematika oslunění se na
stavbu dráhy a pozemních komunikací nevztahuje. Co se týká požadavku na zachování kvality prostředí,
posuzoval KrÚ stavbu z hledisek ovlivňujících jednotlivé složky životního prostředí a jejich kvalitu s ohledem
na přímé dotčení pozemků nebo staveb. Přímým dotčením lze nepochybně rozumět především dotčení
imisemi (hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod.) a v případě novostavby
též vliv na krajinný ráz.
Imisemi se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného
práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být např. jejich
dotčení zvýšenou intenzitou dopravy, především v době výstavby a následný provoz stavby dráhy. Charakter
stavby a její účel je přitom při hodnocení věci zásadní. Předpokládanou imisí je zejména hluková zátěž
z provozu předmětné stavby. Řešení této problematiky je svěřeno orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. KHS
JmK, který ve svém závazném stanovisku č.j. KHSJM 09692/2019/BK/HOK ze dne 25.02.2019 (na podkladě
mimo jiné zpracované hlukové studie z ledna 2019) konstatoval, že „předložený návrh není v rozporu
s požadavky platných právních předpisů v oblasti veřejného zdraví“ a dospěl k závěru, že i když „k mírnému
zhoršení hlukové situace může dojít v období výstavby, jedná se však o krátkodobé působení zvýšeného hluku,
které lze eliminovat především opatřeními organizačního charakteru. Při dodržení opatření v období
výstavby, při realizaci navržených protihlukových opatření a po seřízení staničního rozhlasu
a zabezpečovacího zařízení je reálný předpoklad dodržení limitních hladin hluku v okolí železniční trati. Po
dokončení stavby během zkušebního provozu budou provedena ověřovací hluková měření. Pokud měření
hluku během zkušebního provozu prokáže překročení přípustných limitů hluku, budou provedena doplňková
protihluková opatření (PHS, pryžové bokovnice, IPO) tak, aby limity byly dodrženy“. Hlukovou zátěž rovněž
posuzoval orgán ochrany životního prostředí v rámci postupu dle zákona EIA, který v závazném stanovisku
č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018 pro eliminaci hluku z provozu stavby stanovil podmínky.
Co se týká požadavků na ochranu ovzduší, v rámci realizace předmětné stavby dojde v řešených lokalitách
ke zhoršení kvality ovzduší, zejména znečištění zvýšenou prašností, znečištění staveniště a okolí, a proto byla
v rámci vyjádření příslušného orgánu životního prostředí (MěÚ Boskovice OŽP, č.j. DMBO
9596/2019/TOŽP/Po ze dne 11.06.2021) stanovena opatření pro zmírnění tohoto negativního vlivu.
Z hlediska ochrany ovzduší se vyjádřil též KrÚ OŽP v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí dle
zákona EIA, který dospěl k závěru, že „uvedený záměr je potenciálně významným zdrojem znečišťování
ovzduší, a to zejména ve fázi výstavby. Zdrojem znečištění ovzduší bude ve fázi realizace stavby zejména
manipulace se sypkými materiály, stavební práce jako takové a přesuny hmot na stavbu a ze stavby. Kvalita
ovzduší dané lokality je klasifikována jako znečištěná, imisní limit pro benzo[a]pyren (B[a]P) je překročen,
imisní limit pro roční koncentrace PM2,5 a denní koncentrace částic PM10 je naplněn z více jak 80%. Po
výstavbě uvedeného záměru lze důvodně očekávat zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě z důvodu nahrazení
části dopravních výkonů autobusové a individuální automobilové dopravy. Posuzovaný záměr je souladu
s koncepčním dokumentem v oblasti ochrany ovzduší, kterým je Program zlepšování kvality ovzduší zóny
Jihovýchod CZ06Z – kód opatření AB4 – Výstavba a rekonstrukce železničních tratí – doporučená aktivita –
„Boskovická spojka“, propojení tratí č. 260 a 262 Doubravice – Lhota Rapotina. Při realizaci záměru požaduje
realizovat účinná opatření pro snižování emisí znečisťujících látek do ovzduší v okolí záměru…“. Zmírnit či
zamezit zhoršení kvality ovzduší v rámci realizace stavby lze zajistit v rámci organizace výstavby, a to zejména
častým skrápěním při provádění zemních prací či manipulaci se sypkými materiály, stejně tak plachtováním
sypkých materiálů v rámci deponií i transportu, nebo-li aby byl při stavbě všemi dostupnými prostředky
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omezován úlet prachových částic do ovzduší (např. prašnost - zkrápění zpevněných ploch; zvýšený hluk –
nezatěžovat v době nočního klidu a omezit hlučné činnosti). Podrobně řešeno v rámci zásad organizace
výstavby, samostatná část DÚR B.8. Naopak zhoršení kvality ovzduší provozem stavby nelze předpokládat,
neboť je jedná o elektrizovanou železniční dopravu, která bude využívat moderní vlakové soupravy typu
RegioPanter. Vlastní provoz na Boskovické spojce bude tak z hlediska znečišťování životního prostředí
bezproblémový.
Dokumentace stavby rovněž řeší zajištění ochrany krajiny, zejména provedením vegetačních úprav s využitím
místních druhů keřů a dřevin. V části novostavby železniční spojky byl rovněž posuzován vliv na krajinný ráz.
Příslušné orgány životního prostředí vydaly souhlasná závazná stanoviska s podmínkami (MěÚ Boskovice
OŽP č.j. DMBO 9071/2019/TOŽP ze dne 03-06-2019; MŽP EIA č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018),
kde zakotvily vhodná opatření, kterými lze negativní dopad stavby na krajinný ráz omezit na přijatelnou
úroveň. Dle vyjádření MŽP č.j. MZP/2022/560/632 ze dne 14.04.2022 lze „zásah do krajiny … vhodnými
opatřeními zmírnit a kompenzovat tak, že bude akceptovatelný. K tomu byly formulovány podmínky č. 5., 6.
a 8.“ v závazném stanovisku EIA pro fázi přípravy. Ze závěru zmíněného závazného stanoviska MěÚ
Boskovice OŽP dále vyplývá, že „případné negativní působení na krajinný ráz bude za splnění specifických
podmínek stanovených … závazným stanoviskem výrazně sníženo. Realizací záměru dojde k zásahu do
významných krajinných prvků (dále jen „VKP“), kterými jsou lesy, vodní toky Bělá, Svitava, Boskovický potok
a náhon do obce Lhota Rapotina a jejich údolní nivy. Významné krajinné prvky budou nejvíce dotčeny kácením
dřevin břehových porostů a přeložkami úseku toku Bělá a Boskovický potok. Přeložkami toků nedojde
k zničení VKP a po dokončení stavební prací lze předpokládat úplné obnovení jejich funkcí. Pokácení
břehových a doprovodných porostů vodních toků je zásahem, který ovlivní krajinný ráz na výrazně delší dobu,
avšak realizací náhradních výsadeb a přirozenou obnovou lze očekávat postupné obnovení funkcí těchto
prvků VKP. Realizací výstavby nového tělesa železnice a protihlukové stěny v rámci odbočky Lhota Rapotina
a dále přeložky silnice, železnice a vodního toku při Boskovickém potoce dojde k výraznému ovlivnění
harmonického měřítka krajiny a kulturních dominant krajiny. Při splnění podmínek uvedených v … závazném
stanovisku lze označit tento zásah za mírně negativní a podmíněně přijatelný.“ Všechny podmínky mající
zajistit zmírnění negativního vlivu stavby na krajinný ráz převzal KrÚ do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Pro stavbu byl rovněž zpracován posudek z hlediska krajinného rázu (prosinec 2016-květen 2017), jako
podklad pro závazné stanovisko MěÚ Boskovice OŽP. Objektivní posouzení, zda má stavba negativní vliv na
krajinný ráz, příp. jaké intenzity dosahuje tento vliv, je v kompetenci příslušných orgánů životního prostředí.
Přesto KrÚ doplňuje, že z dokumentace a k ní přiložených podkladů lze dovodit, že dopad stavby na krajinný
ráz má sice vizuální dopad na zvláště chráněná území a významné krajinné prvky v rozsahu viditelnosti, avšak
díky různým okolnostem (charakteru stavby, která není výškově příliš dominantní, vizuálním překážkám ve
podobě stromořadí, situování v údolí, ekologické hodnoty významných krajinných prvků ze zákona,
vzdálenost apod.), není možné tento potenciální vliv označit za zásadní, tzn., tyto instituty nebudou dotčeny
nad přípustnou míru. Dotčení zvláště chráněného území PP Lebeďák bude s ohledem na jeho umístění (na
kopci) pouze částečné, tj. i po realizaci záměru bude z části vidět vždy. KrÚ s ohledem na předchozí dospěl
k závěru, že byť má záměr významný vliv na životní prostředí, lze negativní vlivy eliminovat na přijatelnou
míru, a to dodržením výše specifikovaných podmínek správních orgánů hájících veřejné zájmy na úseku
životního prostředí. K tomu byly formulovány podmínky závazného stanoviska EIA vydaného MŽP, jejichž
dodržení je pro dosažení přijatelnosti vlivů nezbytné a které byly zapracovány do výrokové části tohoto
územního rozhodnutí. Kromě toho byla řada podmínek stanovena v závazných stanoviscích orgánů ochrany
přírody a krajiny Krajského úřadu Jihomoravského kraje i MěÚ Boskovice OŽP k zásahům do VKP,
skladebných prvků ÚSES a vlivů na krajinný ráz, jejichž podmínky KrÚ rovněž učinil součástí výrokové části
tohoto rozhodnutí (§ 25 odst. 1).
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KrÚ posuzoval splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., zakotvených především v § 2 odst. 1.
KrÚ zjistil, že technické řešení úprav pro samostatný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace
je řešeno podle vzorového listu železničního spodku SŽDC Ž 8.7 Bezpečnostní a orientační pásy na
nástupištích, podle metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb. a dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1300/2014 ze dne
18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Tzn., že nově zřizované chodníky a pěší trasy navazují na stávající a jsou řešeny dle požadavků na
bezbariérové úpravy dle citované vyhlášky. V žst. Boskovice budou stávající nástupiště s přístupem v úrovni
kolejí nahrazena nástupišti výšky 550 mm nad temenem kolejnice u kolejí č. 3, 5 a 7. Bezbariérový přístup
z přednádraží a výpravní budovy na všechna nástupiště je řešen přístupovými chodníky s podélným sklonem
max. 8,3 %. Nový podchod slouží pouze pro zkrácení docházkové vzdálenosti pro ostatní cestující veřejnost,
a proto není opatřen výtahem. Bezbariérový příchod do výpravní budovy je zajištěn tím, že zpevněná plocha
před budovou je na stejné výškové úrovni jako podlaha budovy. Pro orientaci nevidomých a slabozrakých
budou instalovány hlasové majáčky. V případě železničního přejezdu v km 27,471 budou chodníky odsunuty
od komunikace a přes přejezd napřímeny, opatřeny signálními pásy a varovnými pásy před přejezdem.
V místě železničního přejezdu v km 27,923 budou chodníky doplněny o signálními pásy a varovnými pásy
před přejezdem. Nová zastávka v obci Lhota Rapotina bude opatřena nástupištěm výšky 550 mm nad
temenem kolejnice. Přístup na nástupiště ve směru od obce bude zajištěn novým chodníkem šířky 2,0 m v
maximálním podélném sklonu 8,3 %. Detailní řešení bezbariérových úprav bude zpracováno v navazující
projektové dokumentaci pro stavební povolení.
Projednávaný záměr je na základě posouzení KrÚ v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
Dále se KrÚ zabýval otázkou naplnění požadavků vyplývajících z § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
tj. s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
V dokumentaci pro územní řízení je dostačujícím způsobem vyřešeno veškeré potřebné napojení stavby na
stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Ve vybraných částech stavby je vyřešeno odvedení
povrchových vod trativody nebo dešťovými vpusťmi, které budou napojeny na dešťovou kanalizaci; je
navrženo napojení na stávající rozvody technické infrastruktury (elektřina, veřejné osvětlení, apod.);
v dokumentaci jsou navrženy také přeložky sítí veřejné technické infrastruktury a vodních toků, se kterými
je stavba v kolizi. Vlastníci těchto dotčených sítí byli zahrnuti do okruhu účastníků územního řízení a ve svých
vyjádřeních vyslovili souhlas s napojením a navrženými přeložkami. Podmínky vyplývající z jejich stanovisek
byly zahrnuty do výroku tohoto územního rozhodnutí. Rovněž majetkoví správci stávajících dotčených
pozemních komunikací (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, město Boskovice) podali kladná
vyjádření k navržené stavbě.
Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
KrÚ dále dospěl k závěru, že záměr se v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými
stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů, ve smyslu § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly
k navrhované stavbě svá stanoviska, vyjádření a závazná stanoviska, jejichž podmínky byly zapracovány do
výrokové části tohoto rozhodnutí. Všechna stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů byla souhlasná
a nebyly mezi nimi rozpory. Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení se KrÚ zabýval, a to
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jak v rámci stanovování okruhu účastníků územního řízení, tak i v rámci posuzování námitek v tomto
odůvodnění (viz dále v textu).
Projednávaný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů.
Odůvodnění výroku II. až IV. - obecně
Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. platí, že „Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru
povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném
územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán
ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní
výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí
výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve
společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného
v řízeních podle věty první obdobně.“
S ohledem na skutečnost, že věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, a to MěÚ Boskovice
OŽP pod č.j. DMBO 8574/2019/TOŽP ze dne 03.06.2019 (pro k.ú. Boskovice), pod č.j. DMBO
9090/2019/TOŽP ze dne 18.06.2019 (pro k.ú. Lhota Rapotina) a KrÚ OŽP pod č.j. JMK 46794/2019 ze dne
04.06.2019 (kácení v PP Lebeďák), vydaly závazná stanoviska k povolení kácení dřevin a současně do jeho
textu zahrnuly provedení náhradní výsadby (pouze MěÚ Boskovice), přistoupil KrÚ k postupu dle citované
právní úpravy ve spojení s úpravou § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. (v případě, kdy podle § 8 zákona
č. 114/1992 Sb. je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko,
obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin). Při formulaci výroku převzal KrÚ obsah označených
závazných stanovisek. Pro povolení kácení dřevin a náhradní výsadby v k.ú. Boskovice a k.ú. Lhota Rapotina
stanovil v rámci vedlejšího ustanovení výroku podmínky č. 13 až č. 17 a pro povolení kácení dřevin v PP
Lebeďák stanovil souhrnně podmínky pod č. 21.
výrok II. – k.ú. Boskovice
Výše zmíněné dřeviny (viz výrok II.) určené pro kácení se nachází v plochách dotčených stavbou a dále
v plochách budoucího ochranného pásma elektrifikace dotčené trati, kdy zmíněnou stavbu nebude možné
realizovat v případě ponechání dřevin v lokalitě. Kácené dřeviny mají rozdílný zdravotní stav od dobrého po
výrazně zhoršený a taktéž různou vitalitu od dobré po zbytkovou. Na základě výše uvedeného správní orgán
ochrany přírody dospěl k závěru, že u dotčených dřevin existují závažné důvody pro povolení jejich pokácení,
neboť záměrem žadatele je realizace stavebního záměru „Boskovické spojky“, po které bude realizována
náhradní výsadba. Na základě všech ověřených skutečností nebyly nalezeny přiměřené a obvyklé dostupné
prostředky, které by umožnily ponechání dřeviny na stanovišti. Pro povolení kácení byly stanoveny podmínky
(zde č. 13 až 16). V první řadě bylo specifikováno, že kácení dřevin bude provedeno od nabytí účinnosti
rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko podkladem a poté co bude vydáno kladné stavební povolení
k záměru „Boskovická spojka“ v období vegetačního klidu, které je od 1. října do 31. března. Kácení bude
provedeno až po získání souhlasného stavebního povolení z důvodu, aby se zabránilo pokácení dřevin
v případě, že by záměr nebyl realizován. Kácení ve vegetačním klidu je požadováno za účelem ochrany rostlin
a živočichů, zejména ptactva, které by bylo ohroženo v případě kácení mimo toto období. Kácení ve
vegetačním období je dovoleno pouze za předpokladu, že dotčené dřeviny neslouží k hnízdění ptáků či
netopýrů, což bude ověřeno odborně způsobilou osobou před samotným kácením. Při kácení dřeviny musí
být zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v zájmové lokalitě s upozorněním na skutečnost, že kácející
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odpovídá za případné škody vzniklé kácením. Obě tyto podmínky obecně vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož se předmětné závazné stanovisko stalo podkladem
pro územní řízení pro umístění stavby, nepozbylo tak své platnosti.
Pro následnou náhradní výsadbu byla stanovena podmínka č. 17. V návaznosti na vyhodnocení funkčního
a estetického významu dotčených dřevin byly shledány závažné důvody k uložení provedení náhradní
výsadby žadateli v rozsahu vymezeném ve výrokové části II. O realizaci výsadby na pozemku parc.č. 909
v k.ú. Mladkov u Boskovic bude před jejím zahájením informován uživatel sousedního pozemku parc.č. 908
v k.ú. Mladkov u Boskovic, aby se předešlo poškození náhradních výsadeb zemědělskou technikou. Náhradní
výsadba bude realizována do jednoho roku po dokončení stavby a na pozemcích ve vlastnictví města
Boskovice nebo žadatele, které získá na základě majetkoprávního vypořádání, či vyvlastňovacího řízení, před
realizací stavby. Termín pro realizaci náhradní výsadby byl takto stanoven, neboť není možné určit, kdy
budou stavební práce ukončeny a správní orgán má za cíl umožnit investorovi dostatečný časový prostor,
aby mohl realizovat výsadby v období, které je nejvhodnější pro vysazované rostliny v době, kdy budou již
stavební práce, které by mohly poškodit nové výsadby okolo vlakové zastávky v Boskovicích, ukončeny. Dále
je ukládána žadateli následná péče o náhradní výsadbu po dobu 5 let, a to odplevelení minimálně 2 x ročně,
zálivka 5 – 8 x ročně v závislosti na dešťových srážkách (zálivka u stromů nejméně v množství nejméně
100 l/kus), stromy budou podle potřeby znovu uvázány ke kůlům, upravena jejich korunka, případně
odstraněna jutová bandáž. Stanovená náhradní výsadba bude po vysazení a skončení náhradní péče fyzicky
předána správnímu orgánu ochrany přírody (MěÚ Boskovice OŽP).
výrok III. – k.ú. Lhota Rapotina
Dřeviny určené pro kácení (viz výrok III.) se nachází v plochách dotčených stavbou a dále v plochách
budoucího ochranného pásma elektrifikace dotčené trati, kdy zmíněnou stavbu nebude možné realizovat
v případě ponechání dřevin v lokalitě. Kácené dřeviny mají rozdílný zdravotní stav od dobrého až silně
narušený a jejich vitalita je taktéž proměnná od výborné až u několika jedinců zbytková. Na základě výše
uvedeného správní orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že u dotčených dřevin existují závažné důvody
pro povolení jejich pokácení, neboť záměrem žadatele je realizace stavebního záměru „Boskovické spojky“,
po které bude realizována náhradní výsadba. Na základě všech ověřených skutečností nebyly nalezeny
přiměřené a obvyklé dostupné prostředky, které by umožnily ponechání dřeviny na stanovišti. Pro povolení
kácení byly stanoveny podmínky (zde č. 13 až 16). V první řadě bylo specifikováno, že kácení dřevin bude
provedeno od nabytí účinnosti rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko podkladem a poté co bude
vydáno kladné stavební povolení k záměru „Boskovická spojka“ v období vegetačního klidu, které je od
1. října do 31. března. Kácení bude provedeno až po získání souhlasného stavebního povolení z důvodu, aby
se zabránilo pokácení dřevin v případě, že by záměr nebyl realizován. Kácení ve vegetačním klidu je
požadováno za účelem ochrany rostlin a živočichů, zejména ptactva, které by bylo ohroženo v případě kácení
mimo toto období. Kácení ve vegetačním období je dovoleno pouze za předpokladu, že dotčené dřeviny
neslouží k hnízdění ptáků či netopýrů, což bude ověřeno odborně způsobilou osobou před samotným
kácením. Při kácení dřeviny musí být zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v zájmové lokalitě
s upozorněním na skutečnost, že kácející odpovídá za případné škody vzniklé kácením. Obě tyto podmínky
obecně vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož se
předmětné závazné stanovisko stalo podkladem pro územní řízení pro umístění stavby, nepozbylo tak své
platnosti.
Pro následnou náhradní výsadbu byla stanovena podmínka č. 17. V návaznosti na vyhodnocení funkčního
a estetického významu dotčených dřevin byly shledány závažné důvody k uložení provedení náhradní
výsadby žadateli v rozsahu vymezeném ve výrokové části III. Výsadba bude realizována podél budoucího
náspu železnice v lokalitě u nové železniční zastávky Lhota Rapotina. V době vydání tohoto rozhodnutí jsou
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pozemky, na kterých má být výsadba realizována, vedeny v katastru nemovitostí pod parc.č. 660/84, 660/82,
660/81, 660/18, 660/80, 660/78, 660/77, 660/79, 660/73, 660/70, 660/66, 660/64, 660/63, 660/60, 660/56,
1321, 641, 660/51, 660/45, 660/42, 660/40, 660/38, 660/36, 660/35, 660/33, 660/31, 660/23, 660/21 a 579
v k. ú. Lhota Rapotina. Náhradní výsadba bude realizována do jednoho roku po dokončení stavby a na
pozemcích ve vlastnictví žadatele, které získá na základě majetkoprávního vypořádání, či vyvlastňovacího
řízení, před realizací stavby. Termín pro realizaci náhradní výsadby byl takto stanoven, neboť není možné
určit, kdy budou stavební práce ukončeny a správní orgán má za cíl umožnit investorovi dostatečný časový
prostor, aby mohl realizovat výsadby v období, které je nejvhodnější pro vysazované rostliny v době, kdy
budou již stavební práce, které by mohly poškodit nové výsadby okolo vlakové zastávky Lhota Rapotina,
ukončeny. Dále je ukládána žadateli následná péče náhradní výsadbu po dobu 5 let, a to odplevelení
minimálně 2 x ročně, zálivka 5 – 8 x ročně v závislosti na dešťových srážkách (zálivka u stromů nejméně
v množství nejméně 100 l/kus), stromy budou podle potřeby znovu uvázány ke kůlům, upravena jejich
korunka, případně odstraněna jutová bandáž. Stanovená náhradní výsadba bude po vysazení a skončení
náhradní péče fyzicky předána správnímu orgánu ochrany přírody (MěÚ Boskovice OŽP).
výrok IV. – PP Lebeďák
Kácení stromů, odstraňování souvislých ploch podlimitních dřevin a místy až radikální seřezávání některých
jedinců, rostoucích na lesních i nelesních pozemcích v PP Lebeďák a jejím ochranném pásmu (OP), je
plánováno v podstatě ze čtyř důvodů. Prvním z nich je železniční propojka spojená s překlenutím vodního
toku řeky Bělé novým železničním mostem. Druhým z důvodů je obnova přirozeně meandrujícího toku této
řeky v jejím narovnaném, nevhodně zregulovaném úseku. Ta si vyžádá kácení středněvěkých břehových
porostů s převahou jasanů, napadených houbovým patogenem Chalara fraxinea, způsobujícím v současnosti
jejich hromadné odumírání. Jedná se tedy o dřeviny nikterak významných dimenzí, v důsledku houbové
choroby navíc z valné části odsouzené k brzkému zániku. Třetím důvodem je napojení oblouku nově
budované přeložky železniční trati na její původní těleso. V těchto místech se jedná o plošné kácení
zapojených náletových dřevin a uměle vysazených exotů, které nemají z hlediska ochrany přírody žádný
mimořádný význam (mladé podlimitní stromy a přehoustlé křoviny). Jedinou významnější dřevinou, která
zde zůstane z estetických i ekologických důvodů zachována, je předrostlík třešně ptačí s obvodem kmene
141 cm, u kterého dojde pouze k citlivému ořezu jeho spodních větví. Čtvrtým důvodem kácení a ořezu
vybraných stromů či jejich skupin je zajištění ochrany nově budovaného trakčního vedení a tím potažmo
i bezpečného provozu na železnici. Až na výjimky se přitom jedná o kácení přímo na území přírodní památky,
které se tak jeví z hlediska možného poškození zdejších předmětů ochrany (společenstva teplomilných
zakrslých doubrav a skalních lad) jako nejrizikovější. Dosavadní údržba ochranného pásma železniční trati
v okraji PP Lebeďák byla prováděna velice citlivě a v rozumné míře se tak zaměřovala zejména na průběžné
odstraňování stromů s evidentně narušenou stabilitou (převážně vyhnilé stromy a souše) a asanaci
občasných vývratů či zlomů způsobených silným větrem. Z hlediska zájmů ochrany přírody v tomto území je
třeba zajistit, aby tato rozumná míra údržby vegetace podél trati i trakčního vedení zůstala zachována a při
realizaci záměru ani do budoucna tak nedocházelo v PP Lebeďák ke kácení živých stromů jen proto, že by se
při vichřici mohly vyvrátit a provoz na železnici tak na určitou dobu přerušit či poškodit nově zbudované
vedení. To se týká zejména majestátních a přitom vitálních starých stromů na spodní hraně svahu, které tvoří
jednu z nejzachovalejších částí zdejší přírodní památky a zároveň jsou i jakýmsi stabilizačním prvkem,
bránícím samovolnému vyvracení přeštíhlených stromů v navazujícím lesním porostu. S přihlédnutím
k těmto kritériím je možno na území PP Lebeďák bez problémů plošně odstranit skupiny podlimitních
náletových dřevin, nacházejících se mezi železničním tělesem a úpatím svahů a dále některé přeštíhlené
stromy silně nakloněné nad tratí. U vybraných jedinců přesílených dimenzí, rostoucích na úpatí strmého
svahu v bezprostřední blízkosti kolejí či stromů s výrazně zhoršeným zdravotním stavem byl povolen jejich
radikální ořez za podmínky, že z nich bude ponecháno minimálně 5metrové kmenové torzo (stojící) a vzniklá
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dřevní hmota zůstane v porostu k zetlení. U ostatních diskutovaných stromů bude provedeno jejich citlivé
vyvětvění ve spodní části koruny směrem k trati. Všechny tyto stromy, s výjimkou souvislých náletů
podlimitních dřevin, byly při na místě označeny v terénu lesnickým sprejem, a to následovně: písmenem
„K“ stromy určené ke skácení, písmenem „T“ majestátní jedinci vybraní k seřezání na kmenové torzo
a písmenem „V“ stromy s dohodnutým šetrným vyvětvením spodní části koruny (jednostranným). Toto vše
pak bylo promítnuto do aktualizovaného mapového zákresu (nelesní pozemky) a tabulkového přehledu
dřevin (lesní i nelesní pozemky; viz příloha č. 3 tohoto rozhodnutí). Z preventivních důvodů pak byly
stanoveny podmínky (souhrnně pod č. 21), které by měly zamezit případným nežádoucím změnám
projektové dokumentace, zasypání zrušeného koryta řeky nevhodným materiálem, výsadbě nepůvodních
druhů dřevin a do budoucna i nežádoucímu plošnému kácení či mrzačení stromů v přírodní památce
z důvodů údržby okolí trati.
Odůvodnění výroku V.
V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona KrÚ stanovil dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Platnost územního rozhodnutí byla stanovena na základě žádosti
žadatele, a to zejména z důvodu, že se jedná o rozsáhlou stavbu a z důvodu, že k žádosti o vydání stavebního
povolení bude třeba vypracovat objemnou projektovou dokumentaci pro každý speciální stavební úřad
samostatně, zajistit velké množství stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické
infrastruktury. Nejdelší časový úsek si pak pravděpodobně vyžádá majetkoprávní jednání, příp. vyvlastňovací
řízení. Dále bude třeba synchronizovat jednotlivé úseky výstavby s ostatními stavbami, které lze realizovat
již na základě tohoto územního rozhodnutí.
Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí:
Podmínka č. 1 odkazuje na DÚR a grafickou přílohu tohoto rozhodnutí (situaci širších vztahů). Adresátům je
doručována její elektronická verze nebo výtisk tohoto dokumentu přizpůsobený dostupnému formátu.
Revize DÚR z 08/2021 je v souladu s předloženými závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními
dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. K doplnění, resp. úpravě DÚR a dokladové
části došlo na základě výzvy KrÚ č.j. JMK 27131/2020 ze dne 17.02.2020, kde došlo ke vzájemné koordinaci
textových a výkresových částí DÚR pro jednotlivé SO a PS a upřesnění dotčených pozemků. Stavba se nijak
nezměnila. Podmínky č. 2 až 12 a č. 19 jsou obecného rázu a vycházejí z charakteru stavby. Podmínky č. 13
až 18 jsou stanoveny pro zajištění ochrany dřevin, povolování jejich kácení a uložení náhradní výsadby.
Podmínky souhrnně pod č. 20 jsou převzaty ze závazného stanoviska EIA (č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne
21.06.2018), kde pro fázi přípravy byly zapracovány pouze ty podmínky, které mají opodstatnění pro další
fázi přípravy stavby, tj. stavební řízení. Podmínky v označeném závazném stanovisku pod č. 2., 3., 4. a 9. byly
zapracovány a naplněny v rámci DÚR a podkladů k ní přiložených. Posouzení možnosti realizovat stavbu až
po realizaci silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina a projednání této otázky s Jihomoravským krajem
bylo před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu naplněno. Předmětná otázka byla
projednána Radou Jihomoravského kraje dne 18.04.2019 se závěrem, že bude zahájena projekční příprava
„akce „II/374 Lhota Rapotina obchvat“ jako souběžné, příp. následné stavbě železniční tratě Boskovické
spojky.“ Jihomoravský kraj též dospěl k závěru, že řešení stavby obchvatu „vzhledem k úrovni (povodňové)
hladiny Q100 předpokládá předchozí nebo současnou realizaci Boskovické spojky. Těleso spojky a pomocné
hrázky jako součást její stavby zabezpečí ochranu obce i tělesa obchvatu severně obce před rozlivem toku
Bělé a Svitavy v úrovni Q100. V případě, že by stavba spojky nepředcházela, muselo by tuto ochranu zajistit
těleso obchvatu s tím, že po stavbě spojky by naddimenzované těleso silnice bylo ztracenou veřejnou investicí.
Utrpělo by i konečné celkové řešení, neboť silnice III/37426 by křižovala jak obchvat tak trať zřejmě pouze
úrovňově. Řešení obchvatu v návaznosti na hladinu rozlivu Q100 řeky Svitavy je navrhováno až v západní
části trasy, kde není v souběhu s tělesem spojky. JMK tedy neuvažuje s předchozí realizací stavby obchvatu“
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(viz sdělení č.j. JMK 50098/2019 ze dne 02.05.2019). S ohledem na skutečnost, že záměr obchvatu II/374 je
zcela jinou a nezávislou investicí jiného subjektu (Jihomoravského kraje), není možné její realizací či
projektovou přípravou podmínit umístění stavby Boskovické spojky (Správa železnic; k podmínce č. 2
závazného stanoviska EIA). Zde projednávaná stavba železnice musí být ve vzájemné koordinaci se stavbou
obchvatu, což DÚR splňuje. Tuto podmínku je nutné dodržet i v další fázi projektové přípravy stavby, proto
byla podmínka č. 1 závazného stanoviska EIA ponechána. Aktualizace hydrotechnické posouzení
s vyhodnocením záměru bez výstavby povodňové hráze 750 m a vyhodnocením ovlivnění odtokových
poměrů záměru v kumulaci se záměrem silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina byla provedena a je
součástí DÚR, samostatná část B.9 (k podmínce č. 3 závazného stanoviska EIA). Datum zpracování (duben
2017, resp. říjen 21017) není relevantní, neboť věcně byla tato podmínka EIA v předložených posudcích
splněna. Posudky byly zpracovány nezávisle na dokumentaci EIA, ke které byly předloženy posudky jiného
rozsahu než k DÚR. Hluková studie s připočtením kumulativního působení hluku ze silniční dopravy byla
zpracována v lednu 2019 a je součástí DÚR, samostatná část B.6.5 (k podmínce č. 4 závazného stanoviska
EIA). Krajinářsko-architektonický projekt protihlukové stěny byl zpracován (viz část DÚR B.2.2) s tím, že
provedení protihlukové stěny musí být zohledněno i v další fázi přípravy stavby (k podmínce č. 6 závazného
stanoviska EIA). Podmínka aktualizace výkopových zemin byla ponechána pro další fázi přípravy, neboť
v rámci stavebního řízení dojde k upřesnění stavby a předmětnou aktualizaci považuje KrÚ i v dalším stupni
za žádoucí, byť byla v rámci DÚR provedena a je obsažena v části B.2.1.h (k podmínce č. 7 závazného
stanoviska EIA). Přístupnost všech pozemků, kde bude působit bariérový efekt záměru, byl dořešen a je
obsažen v části DÚR B.4.1. a D.2.1.7 (k podmínce č. 9 závazného stanoviska EIA).
Podmínky č. 21 až 52 jsou převzaté ze závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů,
z vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury a z vyjádření správce lesů
a vodních toků. Podmínka č. 53 byla stanovena z důvodu probíhajícího územního řízení u KrÚ (sp.zn. S-JMK
31701/2020 OÚPSŘ), kterým má být umístěn záměr nazvaný „II/374 Boskovice – Lhota Rapotina, přeložka“,
což je vyvolaná investice Boskovické spojky, kde investorem je Jihomoravský kraj. Obě tyto stavby spolu
souvisejí, a proto považoval KrÚ za vhodné zakotvit podmínku vzájemné koordinace těchto staveb.
Podmínka č. 54 stanovuje obecné povinnosti žadatele, stavebníka, dle stavebního zákona, zejména pak ve
smyslu § 152 stavebního zákona.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
N 1. Dne 11.08.2020 obdržel KrÚ přípis Archeologického ústavu AV ČR, Brno, označený jako „vyjádření
k územnímu řízení…“, vydaný pod č.j. ARUB/1074/2020 ze dne 22.07.2020, se sdělením, že „s realizací
výše uvedené stavby v jejím celku v předložené podobě zásadně nesouhlasí.“ Jeho obsahem je dále
upozornění, že projednávaný záměr „se uskuteční na území s archeologickými nálezy, v určitých
úsecích … se navíc nacházejí území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie…“ a že „území dotčené
stavbou je chráněno veřejným zájmem podle zvláštních právních předpisů“. Dále upozornil na
povinnosti stanovené v § 22 památkového zákona.
K danému KrÚ uvádí, že i když povinnosti chránit archeologické nálezy vyplývají přímo ze zákonných norem
(např. památkového zákona a stavebního zákona), stanovil podmínku č. 12, pro řádnou ochranu veřejných
zájmů chráněných uvedeným zvláštním předpisem. Vyjádření nesouhlasu příslušného ústavu nebrání
umístění záměru do území na základě tohoto územního rozhodnutí. I když zmíněný ústav není v pozici
účastníka řízení, vzal KrÚ jeho vyjádření na vědomí a podmínkou č. 12 tak upozornil žadatele na povinnosti
mu vyplývající z památkového zákona.
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Níže uvedené námitky jsou nejprve jako celek citovány. Po jejich citaci následuje souhrnné vypořádání
KrÚ.
N 2.

Dne 08.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinila obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48,
679 01 Skalice nad Svitavou, označené jako „vyjádření k územnímu řízení“, cit.:
„1. Naše vyjádření ze dne 8.3.2018 k vlivu stavby „Boskovická spojka“ na životní prostředí
upozorňovalo na změnu v odtokových podmínkách vod řeky Svitavy, potoka Umoří a Výpustku a dále
na plánovanou výstavbu rychlostní komunikace Brno — Moravská Třebová (stará Hitlerova dálnice),
ze které bude nutné vodu odvést výše uvedenými vodními toky přes zastavěnou část obce Skalice nad
Svitavou, která je již při stávajícím stavu celá v záplavovém území všech tří vodních toků. Na tuto naši
připomínku k dnešnímu dni nebylo dle našeho názoru dostatečně reagováno.
2. Plánovanou stavbou dojde k nenávratnému a devastujícímu zásahu do krajiny, údolnicové nivy
kolem řeky Svitavy a potoka Bělá. Proti tomu jsou postaveny max. 10 minutové časové úspory
cestujících na trase Brno—Boskovice a zpět a to za nehorázných finančních nákladů.
3. Finanční náklady na tuto stavbu jsou nepřiměřeně vysoké oproti přínosu stavby do regionu. Tento
projekt je postaven ve prospěch cestujících Města Boskovic a to na úkor obyvatel severní částí regionu!
Obec Skalce nad Svitavou zásadně nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Boskovické
spojky“.“

N 3.

Dne 10.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinil Ing. Jaroslav Borek, nar. 16.12.1948, Lhota Rapotina
2, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčených pozemků v k.ú. Lhota Rapotina), ve kterém uvedl, cit.:
„Vážení, velice mě překvapil dopis z vašeho odboru o zahájení územního řízení k tzv. „Boskovické
spojce”! Doufal jsem, že se tento ekonomický nesmysl zastavil a je uložen již v archívu. Mimochodem,
železniční spojení mezi městem Boskovice a Brnem funguje bezproblémově několik desetiletí. Tento
miliardový projekt pro stovku cestujících (průběžně sleduji několikrát týdně a v různou dobu minimálně
obsazené vagonky s pár cestujícími) je ekonomickým hazardem zvláště v této době ekonomické,
energetické a politické krize! Zásadně NESOUHLASÍM se záborem mých pozemků, na kterých zdárně
hospodařily generace mých předků! Respektujte zájmy vlastníků pozemků, občanů Lhoty Rapotiny,
referenda obce a logicky uvažujících a myslících lidí. Finanční prostředky pro tuto megalomanskou akci
lze využít na desítky nutných a potřebných projektů.“

N 4.

Dne 10.03.2022 obdržel KrÚ e-mailovou zprávu z adresy dolezel86@seznam.cz (bez zaručeného
elektronického podpisu), kterou společně učinili Martin Doležel, nar. 13.07.1986, Vrchlického sad
1962/2, 602 00 Brno a Eva Hrubanová, nar. 14.03.1987, Klostermannova 411/1, 783 01 Olomouc
(vlastníci dotčeného pozemku v k.ú. Lhota Rapotina), a ve kterém uvedli, cit.:
„Jakožto účastníci řízení na základě § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního
řádu (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc.č. 662, 663, 664
a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám Lhota Rapotina č.p. 107)
vznášíme proti územnímu řízení o umístění předmětné stavby v zákonem stanovené lhůtě dále
uvedené námitky … 1) Požadujeme grafické vyobrazení železničního přemostění řeky Bělé (SO 06-1901) prostřednictvím názorných vizualizací; 2) Příjezdová cesta ke stavbě Lhota Rapotina č.p. 1 07 je ve
výkresech zakreslena chybně, prosíme o opravu viz nákres … (stávající a žádoucí pozice je ve výkresu
vyznačena modře); 3) Vzhledem k neadekvátní finanční náročnosti, rozsahu celé stavby boskovické
spojky, zásahu do krajiny a toku řeky Bělé a neodpovídajícím ziskům v podobě zkrácení přepravních
časů, pevně věříme v přehodnocení této investice a odklonění se od jejího provedení.“
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N 5.

Dne 11.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinil Jaroslav Vlach, nar. 25.11.1959, Lhota Rapotina 137,
679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčeného pozemku v k.ú. Lhota Rapotina), ve kterém uvedl, cit.:
„Vzhledem k tomu, že se mě jako obyvatele Lhoty Rapotiny osobně dotýká stavba tzv. Boskovické
spojky prohlašuji hrubý nesouhlas s touto stavbou. Nemám námitky proti tzv. Boskovické spojce, ale
tohle je ta nejhorší a nejdražší varianta. Nemluvě o dalších aspektekch jako
- zastávka za obcí (kam starší občané těžko dojdou), když teď je zastávka autobusu přímo v obci
- násep vysoký přes 5 metrů + stožáry trakčního vedení + protihluková stěna, dopad na zvěř, krajinu
- stavba není protipovodním opatřením, ba právě naopak ho ještě zhorší, rozlitá voda se stáhne do cca
20-30 metrů z několika set metrů
- zkrácení cesty do Brna o 10 minut (teoreticky) za takovou úplně nesmyslnou cenu ???
- stavba se dotýká soukromého vlastnictví, což nikdo s vlastníky neprojednával a hned je vyhrožováno
vyvlastněním. A další a další.
Z těchto důvodů a názoru veřejnosti (občanů Boskovic, i těch co nevlastní auto, takže jsou na veřejnou
dopravu odkázáni) to považujeme za vyhozené peníze (státní) ještě jednou vyjadřuji absolutní
nesouhlas s realizací, i s ohledem na naše děti.“

N 6.

Dne 11.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinila Ing. Petra Zábojníková, nar. 09.12.1972, Lhota
Rapotina 5, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčených pozemků v k.ú. Boskovice a v k.ú. Lhota
Rapotina), označené jako „nesouhlas se zahájením územního řízení“, ve kterém uvedla, cit.:
„jako účastník územního řízení vyslovuji zásadní NESOUHLAS se zahájením územního řízení o umístění
stavby „Boskovická spojka“. Nesouhlasím s nevratným poškozením životního prostředí, devastací okolí
obce Lhota Rapotina a zábory pozemků. Dále upozorňuji, jako majitel dotčených pozemků, že
k dnešnímu dni nebyli majitelé vyzváni k žádným jednání o jejich pozemcích. Dovoluji si Vás
informovat, že nebudu poskytovat součinnost.“

N 7.

Dne 11.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinila Pavla Součková, nar. 03.05.1973, Lhota Rapotina
106, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčeného pozemku v k.ú. Lhota Rapotina), ve kterém uvedla,
cit.:
„tímto dopisem vyjadřuji, jménem svým i celé mé rodiny, nesouhlas s vybudováním tzv. Boskovické
spojky. Jako občané Lhoty Rapotiny a majitelé dotčeného pozemku si nepřejeme ničit okolní krajinu
naší obce nepotřebnou stavbou.“

N 8.

Dne 15.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinila obchodní společnost KAMENOLOMY ČR, s.r.o.,
Polanecká 849, 721 00 Ostrava (vlastník dotčených pozemků v k.ú. Skalice nad Svitavou), označené
jako „námitky účastníka řízení“, kde v části I. Stav věci poukázal na oznámení o zahájení územního
řízení č.j. JMK 3790/2022 a koncentrační zásadu pro uplatnění námitek. V části II. uvedl skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka územního řízení a důvody uplatněných námitek.
Zmíněný účastník uvedl, že „stavba může mít významné negativní vlivy na své okolí, a to zejména
zvýšeným hlukem v jejím okolí. Stavba může mít významné kumulativní a synergické vlivy s dalšími
záměry v lokalitě. Významná je z hlediska vlivů doba výstavby, která má trvat tři roky. Během ní dojde
k významnému zhoršení kvality životního prostředí (zejména hluk a prašnost). Námitky jsou podávány
na základě výsledků procesu posuzování vlivů na životní prostředí a závazných podmínek závazného
stanoviska ze dne 21.6.2018, č.j. MZP/2018/560/1163. Účastník nezpochybňuje potřebu realizace
stavby. Nicméně, její dopravní přínosy nesmí být kompenzovány významným negativním vlivem na své
okotí jak při budování stavby, tak samotném provozu.“ V části III. Námitky označený účastník odkázal
na zmíněné závazné stanovisko EIA č.j. MZP/2018/560/1163, z něhož odcitoval podmínku č. 1 a 2
a část odůvodnění předmětného stanoviska se závěrem, že „realizace záměru obchvatu Lhoty
Rapotina před nebo současně se záměrem Boskovické spojky je kromě identifikovaného významně
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nižšího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel, zejména právě obce Lhota Rapotina, než při
samostatné realizaci posuzovaného záměru, též logicky užitečnější ekonomičtější, a to právě
s ohledem na dobu výstavby záměru Boskovické spojky.“ Na základě výše uvedeného v části IV. Závěr
požaduje, aby „součástí rozhodnutí o umístění stavby byly závazné podmínky, že:
a) stavba Boskovické spojky musí být věcně a časově koordinována se stavbou silničního obchvatu
II/374 obce Lhota Rapotina a
b) stavbu Boskovické spojky je možné realizovat až po realizaci stavby silničního obchvatu II/374 obce
Lhota Rapotina, případně současně s ním.“
N 9.

Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnili společné písemné námitky Pavel Janík,
nar. 28.05.1964, Lhota Rapotina 62, 679 01 Lhota Rapotina a Marie Janíková, nar. 17.10.1964, Lhota
Rapotina 62, 679 01 Lhota Rapotina (vlastníci dotčených pozemků v k.ú. Lhota Rapotina), ve kterých
uvedli, cit.:
„jsme majiteli pozemku č.579 v k.ú. Lhota Rapotina, přes který povede Boskovická spojka. Jedná se
o ovocný sad, jež zakládali naší prarodiče v 50. letech minulého století, poté se o něj starali naší rodiče
a nyní na něm hospodaříme my. Ovocný sad o výměře 3,500 m2 je jediný oplocený pozemek na celé
trase Boskovické spojky. V sadu máme vybudovanou studnu, vysázené vzrostlé ořešáky, ovocné
stromy třešní, slivoní a jablek, jejichž odrůdy se již nedají na trhu sehnat. Součástí sadu je i početné
včelstvo o které se staráme. Pozemek využíváme k zahradničení, ale i k relaxaci, máme zde
vybudované zázemí pro venkovní posezení. Tím, že tudy povede Boskovická spojka o vše přijdeme. Jde
o kus historie a vzpomínek. Boskovická spojka údajně nezmění ráz krajiny, nevíme, ale 6 metrů vysoký
val, dva mosty přes řeky se nám nezdá, že se nic nezmění. Občané Lhoty Rapotiny dali jasné NE
Boskovické spojce, ale na to nikdo nebere zřetel. Na začátku bylo více variant pro výstavbu Boskovické
spojky, byla ovšem vybraná ta nejkrkolomnější a nejdražší. Jednou z variant byla modernizace stávající
tratě a tím i jednodužší napojení na hlavní koridor ve Skalici nad Svitavou. Dnešní moderní soupravy
se již nemusí přesunovat, tak by se ani nemuselo složitě přesedat na jiný vlak a byl by zachován přímý
spoj Boskovice- Brno. Máme možnost sledovat soupravy jedoucí na trase Boskovice- Skalice nad
Svitavou a vidíme jak jezdí poloprázdné až prázdné, tak nevíme jak chcete dosáhnout plné vytížení
vlakových souprav. Plánovaná zastávka ve Lhotě Rapotině nic neřeší, je totiž plánovaná až za obcí
a občané by to měli daleko. I ostatní zastávky na trase jsou mimo město a pro starší občany jedoucí
k lékaři či na nákup to bude složité. Máme přátele a známé z Boskovic a když se jich zeptáme na
Boskovickou spojku, tak někteří neví nic, jiným je to jedno a pár by se s ní svezlo. Závěrem chceme
apelovat na zdravý selský rozum. Pokud však bude Boskovická spojka vybudovaná přes náš ovocný
sad, budeme požadovat novou parcelu na vybudování nového a s tím i spojené náklady a úhradu všeho
co s tím souvisí.“
Dne 16.03.2022 obdržel KrÚ (prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) totožné podání výše
označených účastníků řízení, tj. Marie Janíkové a Pavla Janíka, pouze s rozdílným znění věty první, cit.:
„jsme majiteli pozemku přes který povede Boskovická spojka“ a ručně dopsáno „číslo pozemku 579
v k.ú. L.R.“. Ostatní text je zcela totožný s již výše citovaným, proto jej zde KrÚ nebude opakovaně
uvádět.

N 10. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnil písemné námitky Radek Stejskal,
nar. 03.10.1991, Lhota Rapotina 138, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčených pozemků v k.ú.
Boskovice a v k.ú. Lhota Rapotina). Účastník prvně odkázal na oznámení o zahájení územního řízení
č.j. JMK 3790/2022 a uvedl skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka územního řízení.
Následně vypsal námitky, cit.:
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„Postavením nové železniční dráhy je silně zasaženo do rázu krajiny, 6metrů vysoký násep kameniva,
který se bude tyčit nad okolní krajinou, nejen že nechutně rozdělí krajinu, ale bude mít obrovsky
negativní dopad na tržní cenu a bonitu zemědělské půdy, která je nadprůměrně produkční, vysoce
chráněná, znehodnotí se velmi úrodné pozemky. Jeden velký pozemek bude násypem násilně rozdělen
na dva. Přístup k pozemkům bude mizivý, tím pádem špatná a náročná obdělávatelnost před tím velmi
úrodné zemědělské půdy. Stavba významně negativně ovlivní přírodní památku Lebeďák, který se
nachází v ochranném pásmu a i krajinou protékající říčku Bělou. Zvěř, která se tu hojně vyskytuje bude
mít znemožněnou migraci. Následkem výstavby bude také výrazné zvýšení hluku v celé obci.
Tento stavební záměr bude mít významně negativní dopady, jak pro občany zvýšením hluku, provozu
a prašnosti při výstavbě atd., také se negativně změní krajinný ráz místa a širokého okolí, znehodnotí
se nadprůměrně produkční půda atd..
Stavba má nehorázně vysoký rozpočet, který bude v dnešní situaci několikrát tak vyšší a je postavena
na staré studii. V dnešní době je vše jinak, 4000 lidí rozhodně necestuje z Boskovic do Brna, lokálka
která jezdí z Boskovic do Skalice nad Svitavou jezdí převážně prázdná. Na to že se ušetří nějaká minuta
(jestli vůbec) z cesty Brno - Boskovice je to hodně drahá investice, která má negativní dopad na vše
okolo, ale žádný velký přínos.
Nehledě na to, že od začátku stavebního záměru nebylo jednáno o ceně odkupu pozemků, jen se
převážně mluvilo o vyvlastnění!
S ohledem na výše uvedené naprosto nesouhlasím s realizací a požaduji, aby stavební úřad žádost
investora zamítl a řízení zastavil.“
N 11. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnil písemné námitky Bc. Zbyněk Kříž,
nar. 18.07.1981, Lhota Rapotina 58, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčených pozemků v k.ú. Lhota
Rapotina), ve kterých uvedl, cit.:
„Tímto svým dopisem, chci vyjádřit zásadní nesouhlas s realizací stavby dráhy v bezprostřední blízkosti
naší obce Lhoty Rapotiny.
Pro tento svůj názor mám několik důvodů, kde mezi nejzásadnější důvody patří naprostá absence
jakékoli komunikace z vaší strany. Pokud si představujete komunikaci jedním svoláním jednání na
našem obecním úřadě na kterém zazněly informace o stavbě, se kterými jsem už na tomto jednání
vyjádřil nesouhlas. A Vaši zástupci nebyli schopni relevantně vysvětlit údajné přínosy této stavby pro
naši obec. Po pročtení Vámi publikované dokumentace musím konstatovat následující:
- Stavba nemůže být v žádném případě brána jako protipovodňové opatření tak jak uvádíte
v dokumentaci.
- Stavba se dotýká mého pozemku, na kterém hospodařím jako x-tá generace našeho rodu. Jediné co
od Vás bylo na jediném veřejném jednání nám všem řečeno „vyhrožováno“ bylo vyvlastněním těchto
pozemků.
- Dále musím rozporovat nesmyslný výpočet předpokládaného množství přepravených osob. 4 tis. osob
je při počtu obyvatel města Boskovice, nesmysl. A ukazuje to na účelovou kalkulaci z vaší strany.
- Stavba nebude mít žádný přínos pro obyvatele obce. Už jsem slyšel informace o tom, že se budou
následně rušit autobusové linky v souvislosti s podporou využívání této stavby.
- Vzhledem k umístění stavby dojde ke zvýšení hluku v obci
- V neposlední řadě dojde ke znehodnocení kvalitní zemědělské půdy, potažmo k roztříštění celistvosti
pozemků nejen z hlediska jejich zemědělského využití.
- Díky tomu, že zhyzdíte naše údolí touto stavbou, kde v projektu plánujete 6m násep s protihlukovou
stěnou a trakčním vedením, dojde také k podstatnému znehodnocení stávající zástavby.

107

Proto vzhledem k výše uvedeným, ne však jediným, bodům Vyjadřuji nesouhlas s realizací tohoto,
Vašeho záměru.“
N 12. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnila písemné námitky Anna Janoušková,
nar. 02.04.1960, Lhota Rapotina 9, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčeného pozemku
v k.ú. Boskovice). Účastník prvně odkázal na oznámení o zahájení územního řízení č.j. JMK 3790/2022
a uvedl skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka územního řízení. Následně vypsal
námitky, cit.:
„Postavením nové železniční dráhy je silně zasaženo do rázu krajiny, koleje budou ve výšce 6 metrů
nad stávajícím terénem, vysoký násep kameniva kolem vesnice se bude tyčit nad okolní krajinou.
Nejen, že například rozdělí krajinu, ale bude mít obrovsky negativní dopad na tržní cenu a bonitu
zemědělské půdy, která je nadprůměrně produkční. Nenávratně se změní ráz krajiny, zvířata budou
mít znemožněnou migraci. Stavba významně negativně ovlivní přírodní památku Lebeďák, která se
nachází v ochranném pásmu.
Přístup k pozemkům bude značně omezený, tím pádem bude špatná a náročná obdělávatelnost
předtím velmi úrodné zemědělské půdy. Následkem výstavby bude také výrazné zvýšení hluku v celé
obci. Tento stavební záměr bude mít významné negativní dopady pro občany zvýšením hluku
a prašnosti jak při provozu, tak i při výstavbě.
Stavba má přehnaně vysoký rozpočet, který bude v dnešní době se započtením inflace několikrát vyšší
a je postavena na staré studii. Dnes je vše jinak, 4000 lidí rozhodně necestuje z Boskovic do Brna.
Lokálka, která jezdí z Boskovic do Skalice nad Svitavou jezdí převážně prázdná. Na to že se ušetří nějaká
minuta (jestli vůbec) z cesty Brno - Boskovice je to hodně drahá investice, která má negativní dopad
na vše okolo, ale žádný velký přínos. Nikde nebylo řečeno, jak je vyřešená již tak frekventovaná
křižovatka v Boskovicích u hotelu Slávie.
Od začátku stavebního záměru nebylo jednáno o ceně odkupu pozemků, jen se mluvilo o vyvlastnění!
Nesouhlasím s realizací a požaduji, aby stavební úřad žádost a řízení zastavil.“
N 13. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnil písemné „stanovisko k územnímu řízení“
Ing. Michal Sedlák, MBA, nar. 17.03.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník
dotčených pozemků v k.ú. Lhota Rapotina). Účastník prvně odkázal na oznámení o zahájení územního
řízení č.j. JMK 3790/2022 a následně uvedl námitky proti záměru, cit.:
„Uvedený záměr zcela zásadním způsobem zasahuje do primárních vlastnických práv, které jsou mi
dány Ústavou České republiky.
Stanovisko EIA je dle mého názoru k záměru nepřistupuje objektivně a ve své podstatě „papouškuje“
stanoviska, která mu byla snesena. Nereflektuje hlavní závěr z odborného posudku posuzujícího vlivy
na životní prostředí, a to realizaci až po dokončení obchvatu obce.
Záměr výstavby nového drážního tělesa hrubě zasahuje do údolní nivy a fatálním způsobem mění
krajinný ráz. Současně zasahuje do přírodní památky Lebeďák a několika lokálních biocenter. Stavba
„Boskovické spojky“ a doprovodných staveb má dopad velkého rozsahu na zemědělský půdní fond
v nejlepších bonitách.
Podklady jsou zpracovány tendenčně tak, aby prošel záměr, který naprosto nevratným způsobem
zdevastuje krajinu údolní nivy, poškodí životní prostředí obyvatel obce Lhota Rapotina, zlikviduje
chráněnou faunu a floru, tak je v podkladech uvedeno, nepřinese žádný hmatatelný užitek.
Záměr není v souladu ani se Zásadami územního rozvoje, ani se Uzemním plánem obce Lhota
Rapotina.
Vyjadřuji mimořádné rozhořčení nad přístupem k soukromému vlastnictví, přírodě i ekonomickým
pravidlům! Jako účastník zásadním způsobem NESOUHLASÍM s dokumentací a stanovisky, která byla
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k zahájenému územnímu řízení předložena. ABSOLUTNĚ NESOUHLASÍM s umístěním stavby hlavní
i staveb přidružených.“
N 14. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnila písemné „stanovisko k územnímu řízení“
Mgr. Miroslava Sedláková, nar. 18.03.1968, Lhota Rapotina 87, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník
dotčeného pozemku v k.ú. Lhota Rapotina). Účastník prvně odkázal na oznámení o zahájení územního
řízení č.j. JMK 3790/2022 a následně uvedl námitky proti záměru, cit.:
„Uvedený záměr zcela zásadním způsobem zasahuje do primárních vlastnických práv, které jsou mi
dány Ústavou České republiky.
Stanovisko EIA je dle mého názoru k záměru nepřistupuje objektivně a ve své podstatě „papouškuje“
stanoviska, která mu byla snesena. Nereflektuje hlavní závěr z odborného posudku posuzujícího vlivy
na životní prostředí, a to realizaci až po dokončení obchvatu obce.
Záměr výstavby nového drážního tělesa hrubě zasahuje do údolní nivy a fatálním způsobem mění
krajinný ráz. Současně zasahuje do přírodní památky Lebeďák a několika lokálních biocenter. Stavba
„Boskovické spojky“ a doprovodných staveb má dopad velkého rozsahu na zemědělský půdní fond
v nejlepších bonitách.
Podklady jsou zpracovány tendenčně tak, aby prošel záměr, který naprosto nevratným způsobem
zdevastuje krajinu údolní nivy, poškodí životní prostředí obyvatel obce Lhota Rapotina, zlikviduje
chráněnou faunu a floru, tak je v podkladech uvedeno, nepřinese žádný hmatatelný užitek.
Vyjadřuji mimořádné rozhořčení nad přístupem k soukromému vlastnictví, přírodě i ekonomickým
pravidlům! Jako účastník zásadním způsobem NESOUHLASÍM s dokumentací a stanovisky, která byla
k zahájenému územnímu řízení předložena. ABSOLUTNĚ NESOUHLASÍM s umístěním stavby hlavní
i staveb přidružených.“
N 15. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnil písemné námitky Aleš Kovář, nar. 19.05.1966,
Obora 4, 679 01 Obora (vlastník dotčeného pozemku v k.ú. Lhota Rapotina). Účastník prvně odkázal
na oznámení o zahájení územního řízení a následně uvedl, cit.:
„Uvedený záměr zásadním způsobem omezuje moje vlastnická práva.
Záměr hrubě zasahuje do krajinného rázu. Stavba Boskovické spojky má mimořádný dopad na aktivně
obdělávané zemědělské plochy. Jedná se proces, který je nenapravitelný, což je v dnešní době
nepochopitelné jak vlastnicky, tak i ekonomicky. Záměr je nepřínosný a pro životná prostředí
devastující.
Jako dotčený vlastník způsobem nesouhlasím s celým projektem a jeho umístěním na mé nemovitosti.“
N 16. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnila písemné námitky Vlasta Kovářová,
nar. 16.12.1930, Obora 4, 679 01 Obora (jako oprávněný z jiných věcných práv k dotčenému pozemku
v k.ú. Lhota Rapotina). Účastník prvně odkázal na oznámení o zahájení územního řízení a následně
uvedl, cit.:
„Uvedený záměr zásadním způsobem omezuje moje vlastnická práva a zásadně s ním nesouhlasím.
Stavba Boskovické spojky bude mít mimořádně škodlivý dopad na obdělávané zemědělské plochy
a hrubě bude zasahovat do rázu krajiny. Pro životní prostředí je přímo devastující a pro společnost
nepřínosný.
Jako dotčený vlastník způsobem nesouhlasím s celým projektem a jeho umístěním na mé nemovitosti.“
N 17. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnila písemné námitky Ida Horňová,
nar. 13.11.1977, Lhota Rapotina 93, 679 01 Lhota Rapotina (vlastník dotčených pozemků v k.ú. Lhota
Rapotina). Účastník prvně odkázal na oznámení o zahájení územního řízení č.j. JMK 3790/2022
a následně vznesl námitky proti záměru, cit.:
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„1. Zásah do krajinného rázu
Trať vede na násypu vysokém 3 m až 7 m - trať se stane dominantou v rovinatém terénu, výrazně
změní stávající kompozici cílového prostoru.
2. Zásah do životního prostředí
Staba představuje velký zásah do mikroklimatu údolní nivy řeky Svitavy. Vidím zde riziko kumulace
negativních vlivů:
- Vliv stále většího obnažování skalního masivu v místním lomu, o ovlivnění odtokových poměrů,
povrchových a spodních vod násypem traťového tělesa a tělesa mimoúrovňového křížení silnice
III/37427 (směr Obora),
- násyp traťového tělesa a násyp pro mimoúrovňové křížení trati a silnice III/37427 představuje určitou
překážku pro proudění vzduchu.
Výše uvedenými vlivy a zejména riziku kumulativního efektu se dokumentace EIA (kód záměru
OV7167) nezabývá.
Žádám o doplnění dokumentace a nové vypracování posudku.
2.1. Zásah do životního prostředí - parametry stavby
- Stavba si vyžádá trvalý zábor mimodrážních pozemků v rozsahu cca 14 ha,
- stavba si vyžádá trvalý zábor lesních pozemků,
- zábor zemědělské půdy,
- fragmentace zemědělské půdy,
- bilance zemních prací - celkový objem přivezeného, odvozeného, přemístěného materiálu (kamenivo,
zemina) je 326 400 m3.
Výše uvedené skutečnosti ukazují, že je stavba velkým zásahem do krajiny, dopady a rizika nebyly
řádně a nestranně posouzeny.
Žádám zamítnutí žádosti investora a nevydání rozhodnutí o umístění stavby.“
N 18. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnily společné písemné námitky Jarmila Prášková,
nar. 10.02.1962, Kuželov 15, 696 73 Kuželov a Ing. Marie Švajglová, nar. 04.09.1931, K Loučkám 1687,
436 01 Litvínov, prostřednictvím zplnomocněného zástupce MVDr. Rudolfa Dvořáka, DrSc.,
nar. 27.12.1943, Hoblíkova 559/17, 613 00 Brno (vlastníci dotčených pozemků v k.ú. Lhota Rapotina
a v k.ú. Boskovice), cit.:
„1. Výstavba této komunikace nepřinese žádnou úsporu časovou, ani ekonomickou přímým spojením
Brno — Boskovice ve srovnání se současným stavem, kdy vlaky dojedou do stanice Skalice nad Svitavou
a bezprostředně pokračuje spoj do Boskovic.
2. Při realizaci této stavby dojde k záboru nejúrodnějších pozemků v katastrálním území Lhota
Rapotina a Boskovice. Nejedná se jen o plochy přímo dotčené stavbou tratě, ale i o značnou výměru
půdy v bezprostřední blízkosti, kterou nebude možno obdělávat velkovýrobní technikou, která zůstane
ladem a bude sloužit k rozmnožování plevelů jako je kolem tratí běžné. V současných podmínkách a
zejména v budoucnosti se výrazně zvýší nároky na soběstačnost ve výrobě komodit nutných pro výživu
obyvatelstva ČR. Tato nutnost je dána objektivními změnami geopolitickými, klimatickými, dlouhými
periodami sucha, rozšiřováním pouští, polopouští, kácením pralesů v Jižní Americe, Asii, zaplavováním
některých oblastí mořem v důsledku tání ledovců atd. Uvedená stavba je v přímém rozporu s ochranou
půdního fondu.
3. Bude poškozen ráz krajiny kolem obce Lhota Rapotina, který je v současnosti již tak poškozen
kamenolomem a související dopravou produktů tohoto velkolomu, obalovnou pro stavbu silničních
povrchů v lokalitě „Rovná“.
4. Neobstojí ani argumentace, že výstavba železniční spojky zabrání případným povodním v důsledku
zvýšení hladin potoka Bělá a řeky Svitavy. Jsem rodák ze Lhoty Rapotiny, narodili se zde i moji rodiče
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a prarodiče a nikdo z nich nepamatoval i při vylití z koryt výše jmenovaných vodních toků, že by došlo
k ohrožení budov v obci.
5. Jediné možné positivum této stavby lze spatřovat ve zřízení železniční zastávky Lhota Rapotina,
která by zlepšila dopravní obslužnost do obce. Tato zastávka však stejně nenahradí stávající
autobusovou dopravu Boskovice - Blansko. Dopravní obslužnost obce by šlo bez jakýchkoliv investic
zlepšit zřízením zastávky na stávající trati Skalice nad Svitavou - Boskovice u železničního přejezdu na
silnici Lhota Rapotina —Skalice nad Svitavou, odkud je do Lhoty Rapotiny cca 300 m.
6. Výše uvedené důvody považuji za dostatečné k vyjádření zásadního nesouhlasu s výstavbou
„Boskovické železniční spojky“ a záboru pozemků paní Jarmily Práškové a Ing. Marie Švajglové. Proti
tomuto záboru se budeme bránit všemi dostupnými zákonnými prostředky.“
N 19. Dne 16.03.2022, při veřejném ústním jednání, uplatnila písemné námitky obec Lhota Rapotina, Lhota
Rapotina 15, 679 01 Lhota Rapotina, prostřednictvím starosty obce Ing. Michala Sedláka, MBA. Obec,
jako účastník územního řízení, prvně odkázala na oznámení o zahájení územního řízení č.j. JMK
3790/2022 a následně vznesla okruh námitek, které dále odůvodnila, cit.:
„1. Nenaplnění podmínek o EIA.
2. Nesoulad s Posudkem k posouzení vlivů na životní prostředí.
3. Významný zásah navrhovaného záměru do krajinného rázu.
4. Významný zásah navrhovaného záměru do ZPF.
5. Nedostatečné odvodnění okolí navrhovaného záměru a melioračních staveb v okolí navrhovaného
záměru.
6. Neaktuální vyhodnocení hlukového dopadu v okolí navrhovaného záměru.
7. Nedostatečná kompenzační opatření pro živočichy.
8. Nesoulad navrhovaného záměru s územním plánem obce Lhota Rapotina.
9. Nesoulad navrhovaného záměru se Zásadami územního rozvoje JmK.
10. Nesoulad navrhovaného záměru se schválenou variantou SFDI.
Ad 1) Nedošlo k naplnění podmínek EIA (znění podmínek v dokumentu „Závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ vydaného MŽP dne 21.06.2018 - podmínka
pro fázi přípravy: body 1), 2). Obec Lhota Rapotina nesouhlasí i se samotným stanoviskem EIA, kde je
významně změkčeno striktní stanovisko z posudku o posuzování vlivů na životní prostředí, kde je jasně
požadována nejdříve výstavba obchvatu a teprve následně spojky. Vyřešeno krátkým sdělením, že
„JMK tedy neuvažuje s předchozí realizací stavby obchvatu“.; Bod 3). Ponecháno původní řešení.; Bod
4) Hluková studie je ponechána na měřeních z července 2016 (!) Požadavek na aktualizaci byl
„vyřešen“ pomocí průzkumu ze dne 25.10.2018 v době od 13 do 17 hod., tzn. statisticky nerelevantním
vzorkem.
Ad 2) Záměr byl hodnocen v rámci Posudku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokument v částech, nejen v částech II, III, VI i v Odůvodnění, obsahuje široký výčet negativ umístění
záměru do extravilánu obce. Dokumentace na ně reaguje částečně. Je logické, že takto megalomanský
záměr významně dopadá do oblasti životního prostředí, krajinného rázu, ZPF a dalších. Samotným
Posudkem není záměr nedoporučen, ale je označen za hraniční. Např. „U záměru Boskovická spojka
převažují negativní vlivy na životní prostředí nad pozitivními. Velmi negativním vlivem je rozsáhlý
zábor zemědělské půdy a fragmentace pozemků. Dojde k významnému ovlivnění rázu krajiny nivy
Svitavy a Bělé. Budou změněny odtokové poměry v nivě,- zmenšena plocha inundační zóny a ovlivněna
transformace povodňových vln. Po dobu výstavby, která má trvat tři roky, dojde ke zhoršení kvality
životního prostředí (zejména hluk a prašnost). Přínosem záměru je přispění k ekologizaci dopravy.
Časová úspora, ve srovnání se současným stavem, však není výrazná.“ Argumentace protipovodňovou
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ochranou je v řadě materiálů vyvrácena. Profit v podobě nové vlakové zastávky je nicotný. Docházková
vzdálenost je od stávajících stanovišť cca 700 m, z dalších částí obce, významně dále. Pro seniorskou
a dětskou část obyvatelstva se jedná o nevyužitelný „benefit“. Z pohledu obce Lhota Rapotina se jedná
o neúčelný projekt, kde míra negativ a dopadů, má minimální společenský přínos pro obec a její
obyvatele. Ostatně se tak proti projektu dominantně negativně vymezili v rámci referenda.
Ad 3) Obec Lhota Rapotina trvá na stanovisku, že se jedná o extrémní zásah do krajinného rázu. Stavba
bude viditelná z velké vzdálenosti, a to jak z důvodu extrémně vysokého náspu nového drážního tělesa,
trakčního vedení a protihlukových stěn. Z těchto důvodů má záměr mimořádný negativní dopad na
krajinný ráz místa i celého širšího okolí. Neakceptovatelný je zásah (v rozporu s § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) do krajinného rázu je v okolí
přírodní památky Lebeďák. Dále s v okolí se nachází několik registrovaných lokálních biocenter (LBC).
Jedná se o: LBC Fáberka, LBC Na Špici, LBC Pod Fáberkou, LBC Pod Babou, LBC Rozsůšky a LBC Rovná.
K LBC Fáberka a LBC Pod Fáberkou se stavba přibližuje na cca 100 m a může na ně mít zcela zásadní
negativní vliv. Podle zákona č. 114/1992 Sb., …, krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní
a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Tyto podmínky jsou ve
stanoviscích k záměru, bagatelizovány a opomíjeny. „Kompenzační opatření“ v podobě změny
barevnosti, působí spíše směšným dojmem. Zásah a závady považujeme za tolik zásadní, že umístění
záměru do údolní nivy v okolí obce Lhota Rapotina není možné.
Ad 4) Trvalý zábor v k.ú. Lhota Rapotina přesahuje 8 ha. 92 % (!) v třídách I. a II. Skrývka ornice je
odhadnuta na cca 17.000 m3 (!). V době úbytku zemědělské půdy, tlaku na enviromentální
odpovědnost, zvyšujících se požadavcích na potravinovou samostatnost, není realizace tohoto
ekonomicky nesmyslného záměru, obhajitelná. V k.ú. Lhota Rapotina dojde k masívní fragmentaci
zemědělské půdy. Projekt sice řeší přístupy na dotčené pozemky, ale stejně jako prosazovatelé záměru
fabulují o přínosech, je stejně možno spekulovat o tom, že malé plochy zůstanou postupně ležet ladem.
Dopad na ZPF tak bude násobně větší. V jihozápadní části záměru souběžně dochází k zásahům do
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Ad 5) Z předložené dokumentace není patrné řešení odvodnění lokality „Za bránou“. Počínajíc parcelou
č. 570 až po 660/91, tzn. celá část pod stávající silnicí II/374, není nijak odvodněna. Aktuálně má voda
možnost se přirozenou formou dostat do říčky Bělá, resp. Svitavy. Záměr tuto možnost zcela neguje
a v případě déle trvajících, resp. přívalových srážek, se dá předpokládat kumulace vody v dané lokalitě.
V souvislosti s trvalým záborem je uvedeno, že část zeminy bude rozprostřena v okolí (prostými součty
z podkladů, se jedná o tisíce m3). Dokumentace se minimálně věnuje meliorační stavbám v lokalitě.
V souvislosti se znemožněním přirozeného odtoku vody z oblasti a zvýšení mocnosti půdy v okolí, je
nezbytné, aby v rámci stavby došlo k celkové opravě, příp. zbudování nových melioračních staveb
v celé dané lokalitě (!). Bez toho dojde k dalšímu znehodnocení ZPF a řešení až po případné realizaci
záměru, není technicky proveditelné. Bez odpovídajících úprav není umístění záměru možné.
Ad 6) Nebyla provedena žádná nová měření. Jako podklad stále slouží historické údaje z první poloviny
roku 2017 (tzn. data jsou ještě starší). Hluková studie je ponechána na měřeních z července 2016 (!)
Požadavek na aktualizaci byl „vyřešen“ pomocí průzkumu ze dne 25.10.2018 v době od 13 do 17 hod.,
tzn. statisticky nerelevantním vzorkem. (shodné s 1).
Ad 7) Stavba má dopad na faunu, flóru i místní ekosystémy. Odvolávajíc se na odborný posudek,
materiál pouze konstatuje, že se v lokalitě vyskytuje 22 zvláště chráněných druhů. Podklad minimálně
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posuzuje vliv záměru na migrační koridory. Izolovaně se zaměřuje pouze drážní těleso. Upraveny sice
byly mostní konstrukce, ale opomenuty zůstávají další doprovodné stavební objekty, a to zejména
navrhovaná protipovodňová opatření, protihluková opatření a silniční konstrukce. Zásadně
nesouhlasíme s konstatováním, že „Modernizaci železniční trati však lze považovat za veřejný zájem,
který s ohledem na stav biotopů a populací zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů v dotčeném
území převažuje nad zájmem ochrany přírody.“ Domníváme se, že měl být posouzen celý stavební
celek, tj. drážní těleso i protipovodňová opatření a synergický efekt, který nastane i následnou realizací
obchvatu obce Lhota Rapotina (silnice II/372 Boskovice-Blansko).
Ad 8) Záměr není v souladu s Uzemním plánem obce Lhota Rapotina. Bylo sděleno přípisem MěÚ
Boskovice, odb. výstavby a územního plánování ze dne 28.04.2017. Územní plán obce je souladu s ZÚR
JmK.
Ad 9) Záměr není v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. Řada částí je zcela
mimo koridory.
Ad 10) Nad rámec uvádíme, že více než 50% záměru neodpovídá variantě schválené SFDI v roce 2014.
Závěrem je možno konstatovat, že celý záměr trpí enormním množstvím negativ, které NENÍ možno
přehlížet a nelze je opatřeními eliminovat. Ekonomická výhodnost již dávno pozbyla platnosti
a realizace záměru s tak devastujícími parametry k životnímu prostoru, postrádá smysl.
Nad to není v souladu se Zásadami územního rozvoje, ani Uzemního plánu obce Lhota Rapotina.
Nejsou tak naplněny elementární podmínky dané právními předpisy České republiky.
Pokud nebude rozhodnuto o přerušení či zastavení řízení navrhuje obec Lhota Rapotina, aby bylo
vydáno rozhodnutí o zamítnutí vydání územního rozhodnutí.“
N 20. Dne 15.03.2022 obdržel KrÚ podání, které učinil Jiří Vašíček, nar. 11.03.1969, Na Skalce 111/3, 680 01
Boskovice, prostřednictvím zplnomocněného zástupce Jana Flíčka, nar. 01.12.1995, Josefy Faimonové
2245/30, 628 00 Brno (vlastník sousedního pozemku parc.č. 3717/5 v k.ú. Boskovice, který může být
územním rozhodnutím přímo dotčen), ve kterém uvedl, cit.:
„Účastník je spoluvlastníkem pozemku parc. č. 3717/5, k. ú. Boskovice. Tento pozemek slouží jako
příjezdová komunikace k pozemku parc. č. 3717/3, k. ú. Boskovice, jehož je účastník výhradním
vlastníkem. Záměrem má dojít k zastavění pozemku parc. č. 7054, k. ú. Boskovice, který slouží jako
jediná oficiální cesta k pozemku parc. č 3717/5 majíc parametry i pro občasnou automobilovou
dopravu. Pokud tento pozemek bude zastavěn, dojde k významnému omezení přístupu na pozemky
parc. č. 3717/5 a 3717/3, když posléže tytu budou přístupné pouze pěšmo. Účastník tedy nesouhlasí
se záměrem, neboť tím bude dotčeno jeho vlastnické právo k pozemkům parc. č. 3717/3 a č. 3717/5,
k. ú. Boskovice, když přístup na tyto pozemky bude nadále možný pouze pěšmo.
Účastník se mj. považuje též za dotčenou veřejnost dle ust. § 3 písm. i) bod 2 zák. č. a podává tímto
připomínky k záměru. Svou legitimaci účastník opírá tím, že je záměrem dotčen na svých právech, a to
hned z několika důvodů.
Zaprvé, jakožto vlastníka pozemku parc. č. 3717/3 a spoluvlastníka pozemku parc. č. 3717/5,
k. ú. Boskovice, se jej projekt přímo dotýká, a to tak, že vznikem rozsáhlejší železniční cesty dojde ke
zvýšení hlučnosti, prašnosti a celkově ke vzniku negativních imisí. Tyto mají vliv nejen na celkovou
kvalitu života v okolí záměru a konkrétně daného pozemku, ale také na hodnotu pozemku, která se
tímto záměrem značně sníží, nejen kvůli imisím, ale i nedostatečnému přístupu na zmíněný pozemek,
což účastník uvádí v čl. I tohoto podání.
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Zadruhé, celkový záměr není ničím jiným než megalomanskou stavbou, která byla vymyšlena
a vnesena do Zásad krajského rozvoje, ale nebyla nijak komunikována s občany v místech, kde záměr
má být realizován. Z projektové dokumentace nijak přesvědčivě nevychází, že by měla mít pozitivní
vliv na dopravu a životní úroveň Boskovic a přilehlých obcí, přičemž se zcela opomíjí negativní vliv
stavby záměru na životní prostředí, a především chybí kritický vhled na počet cestujících, kteří
momentálně vlakové spojení Skalice nad Svitavou — Boskovice využívají a budou tedy využívat i trať
dle záměru v budoucnu. Celkově se záměr jeví jako zcela nevýhodný, jak finančně, tak situačně, když
bude pak mj. záležet čistě na dopravci provozující vlakové spojení, kolik vlaků bude v rámci záměru
provozováno.
Účastník tedy nesouhlasí se záměrem, a to především z důvodu, že nenaplňuje veřejný zájem a jeho
veřejná prospěšnost je při nejmenším diskutabilní, spíše žádná.
Účastník též důrazně poukazuje na to, že projekt záměru nebyl dostatečně komunikován ani s vlastníky
přilehlých pozemků, a už vůbec ne s širší veřejností, rozhodnutí padlo shora postrádajíc dialog
s veřejností.“

N 21. Dne 16.03.2022 při veřejném ústním jednání vznesl námitky/návrhy MVDr. Rudolf Dvořák, DrSc., jako
zástupce Jarmily Práškové a Ing. Marie Švajglové (viz N 18.; zvukový záznam v čase 45:05 – 54:02), kdy
předně reagoval na prezentaci projektanta (Ing. Petra Rotscheina), a to týkající se úspory přepravního
času výstavbou Boskovické spojky oproti současnému stavu (dle záznamu „připomínka 1“). Dle názoru
namítajícího bude úspora času minimální (max 15 minut). Dále namítl, že stavba nebude mít žádný
ekonomický přínos ve srovnání s náklady vynaloženými na stavbu Boskovické spojky (viz též bod
1. námitek N 18.). Dále svůj nesouhlas s výstavbou železniční spojky odůvodnil záborem nejlepších
a nejúrodnějších pozemků v údolí kolem Lhoty Rapotiny. Dle namítajícího bude zvýšen nárok na
soběstačnost výroby potravin v České republice, a to zejména z důvodu změny klimatu. Konstatoval,
že se zvyšují plochy pouští, polopouští, kácejí se pralesy v Jižní Americe, Asii, tedy ubývají plochy
úrodné zemědělské půdy. Výstavba železniční spojky jde proti „zemědělské politice“, neboť ochrana
půdního fondu je dnes velmi důležitá (obdobně viz bod 2. námitek N 18.). Dále namítl, že bude
poškozen ráz krajiny. Dnes je již obec Lhota Rapotina poškozena tím, že tam vznikl „velkolom“, který
jednak narušil jedno z nejkrásnějších území kolem Lhoty Rapotiny. Realizací Boskovické spojky se
naruší „ekologický standart obce“ (též viz bod 3. námitek N 18.). Dále reagoval na prezentovanou
protipovodňovou hráz, což je pro záměr „z části relevantní argument“, avšak i když se v minulosti
vylila z břehu říčka Bělá nebo Svitava, tak za celou dobu nedošlo k ohrožení budov ve Lhotě Rapotině.
Vždy rozlití řeky „skončilo na těch loukách, ale nikdy nevstoupilo do obce Lhota Rapotina co všichni
pamětníci pamatují…“ (též viz bod 3. námitek N 18.). Relevantní argument vyslovený projektantem je
zřízení nové zastávky Lhota Rapotina, což by přispělo k jakémusi komfortu občanů Lhoty Rapotiny, ale
na druhou stranu si namítající myslí, že by toto šlo řešit jiným způsobem, např. novou zastávkou na
stávající trati Skalice-Boskovice v oblasti přejezdu, která by pak byla cca 300 m od obce Lhoty
Rapotiny, čímž by se komfortu pro občany dalo též dosáhnout. Dále MVDr. Dvořák reagoval na
vyjádření Ing. Jiřího Horského (ředitel KORDIS JMK, a.s.) k časové úspoře při přepravě prostřednictvím
Boskovické spojky (čas zvukového záznamu 1:02:00), se kterým vyslovil nesouhlas. Setrval na svém
názoru, že časová úspora bude vlivem nové železniční spojky minimální. Po přečtení protokolu doplnil
MVDr. Dvořák (čas zvukového záznamu 1:51:40), že „záplavy jsou pouze občasné, tak to je
skutečnost…“ a zdůraznil, že v celé historii Lhoty Rapotiny co pamatují jeho rodiče a prarodiče
a namítající sám osobně, nedošlo „nikdy k poškození vlastních budov“ v obci Lhota Rapotina.
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N 22. Dne 16.03.2022 při veřejném ústním jednání vznesl námitky/návrhy Lubomír Horňa, nar. 28.09.1968,
Lhota Rapotina 93, 679 01 Lhota Rapotina, jako zplnomocněný zástupce Idy Horňové (viz N 17.;
zvukový záznam v čase 1:03:40 – 1:11:17), prvně reagoval na vyjádření Ing. Jiřího Horského, který si
dle tvrzení namítajícího „silně protiřečí“ co se týče vytíženosti stávající koridorové železniční trati. Dle
namítajícího chybí data, která měla být podkladem pro výpočtový model vytíženosti železniční trati.
Následně přečetl znění námitek zde citovaných pod bodem N 17. a doplnil, že záměr bude s výškou
náspu 3 – 7 m vytvářet dominantu v území a naruší tak krajinný ráz (viz též bod 1. námitky N 17.).
Namítl negativní zásah do životního prostředí, kde vliv do údolní nivy řeky Svitavy, obnažování
skalního masivu, odtokové poměry z náspů a ovlivnění přízemního proudění vzduchu nebylo
dostatečně zváženo a posouzeno (viz též bod 2. námitky N 17.). Dále vyslovil námitku týkající se
rozsahu stavby, celkového záboru, kde je cca 14 ha zabrané půdy i trvalý zábor lesních pozemků.
Zemědělská půda z velké části zabraná a vyslovil pochybnost, jak bude zbývající zemědělská půda
obdělávaná. Poukázal na celkovou bilanci zemních prací (326 400 m3). S ohledem na uvedené vyslovil
nesouhlas se záměrem.

N 23. Dne 16.03.2022 při veřejném ústním jednání vznesl námitky/návrhy Ing. Michal Sedlák, MBA, coby
starosta obce Lhota Rapotina (viz N 19.; zvukový záznam v čase 1:15:00 – 1:28:15). Poukázal na
„stanovisko“, které obec k záměru předložila a upozornil na „fatální dopad na krajinný ráz“, barevné
řešení částí záměru považuje za bezpředmětné. Násep má mít 6,5 m, na něm drážní těleso,
protihluková stěna, sloupy trakčního vedení. Záměr dle namítajícího „rozetne údolí řeky Svitavy a říčky
Bělé.“ Dále namítl velký zábor zemědělské půdy na území obce Lhota Rapotina, a to cca 8,5 ha dle
dokumentace, dle namítajícího diametrálně větší a skrývka cca 17 000 m3 ornice, tj. více než 1000
nákladních vozidel úrodné půdy. Dále poukázal na pojem „veřejný zájem“, který není nikde v právním
řádu České republiky „pregnantně“ vysvětlen a je to dle mínění namítajícího věc názoru.
Protipovodňová ochrana obce Lhota Rapotina dle namítajícího představuje jakousi „berličku“ pro
obhájení veřejného zájmu pro záměr a jedná o účelovou záležitost, neboť protipovodňovým
opatřením obce může být jedině plánovaný silniční obchvat. V závazném stanovisku EIA je dle tvrzení
Ing. Michala Sedláka, MBA, jednoznačně napsáno nejdříve realizovat obchvat a až po té Boskovická
spojka. Závěrem odkázal na písemné námitky zde citované pod bodem N 19. a poukázal na
skutečnost, že se od posledního projednání záměru na obci nic nezměnilo a že proběhlo místní
referendum s negativním postojem k záměru.
N 24. Dne 16.03.2022 při veřejném ústním jednání vznesla námitky/návrhy Yveta Keremidčievová,
nar. 24.2.1969, Prostějovská 35, 798 21 Bedihošť, (zvukový záznam v čase 1:41:30 – 1:42:30), vyslovila
nesouhlas se záměrem a záborem jím dotčeného pozemku.
Námitky označené N 2. až N 24. jsou KrÚ vypořádány souhrnně pro společně namítané otázky a následně,
v případě námitek od sebe vzájemně zcela odlišných, individuálně.
Námitky směřující k zásahu do krajinného rázu, resp. k devastaci a ničení okolní krajiny, k negativnímu
dopadu na zvěř a krajinu, fatální změně krajinného rázu nebo poškození rázu krajiny, negativnímu vlivu na
PP Lebeďák
[uplatněné obcí Skalice nad Svitavou dne 08.03.2022 (N 2.), Evou Hrubanovou a Martinem Doleželem dne
10.03.2022 (N 4.), Jaroslavem Vlachem dne 11.03.2022 (N 5.), Ing. Petrou Zábojníkovou dne 11.03.2022
(N 6.), Pavlou Součkovou dne 11.03.2022 (N 7.), Marií Janíkovou a Pavlem Janíkem dne 16.03.2022 (N 9.),
Radkem Stejskalem dne 16.03.2022 (N 10.), Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022 (N 11.), Annou Janouškovou
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dne 16.03.2022 (N 12.), Ing. Michalem Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13., resp. N 23.), Mgr. Miroslavou
Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.), Alešem Kovářem dne 16.03.2022 (N 15.), Vlastou Kovářovou dne
16.03.2022 (N 16.), Idou Horňovou dne 16.03.2022 (N 17., resp. též N 22.), Jarmilou Práškovou a Ing. Marií
Švajglovou dne 16.03.2022 (N 18., resp. též N 21.), obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23.)]
KrÚ předně považuje za vhodné upozornit, že otázkou zásahu záměru do krajinného rázu se podrobně
zabývaly příslušné dotčené orgány hájící veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, tj. zejména MěÚ
Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí v závazném stanovisku č.j. DMBO 9071/2019/TOŽP
ze dne 03.06.2019 a MŽP v závazném stanovisku EIA č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018. Posouzení
záměru z hlediska EIA bylo po oznámení o zahájení územního řízení ověřeno závazným stanoviskem MŽP ve
smyslu § 9a odst. 6 zákona EIA č.j. MZP/2022/560/186 ze dne 03.02.2022. Příslušné dotčené orgány shodně
vyslovily, že záměrem sice dojde k zásahu do krajinného rázu, avšak při aplikaci vhodných opatření
(stanovené podmínkami v označených závazných stanoviskách, které jsou součástí výrokové části tohoto
rozhodnutí), lze tento zásah do krajiny zmírnit a kompenzovat tak, že bude akceptovatelný. KrÚ podotýká,
že je závěry příslušných dotčených orgánů vázán a je povinen je respektovat.
Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině a pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. Jak již KrÚ vyslovil výše v textu tohoto
rozhodnutí, objektivní posouzení, zda má stavba negativní vliv na krajinný ráz, příp. jaké intenzity dosahuje
tento vliv, je v kompetenci příslušných orgánů životního prostředí. Z dokumentace a k ní přiložených
podkladů lze dovodit, že dopad stavby na krajinný ráz má sice vizuální dopad na zvláště chráněná území a
významné krajinné prvky v rozsahu viditelnosti, avšak díky různým okolnostem (charakteru stavby, která
není výškově příliš dominantní, vizuálním překážkám ve podobě stromořadí, situování v údolí, ekologické
hodnoty významných krajinných prvků ze zákona, vzdálenost apod.), není možné tento potenciální vliv
označit za zásadní, tzn., tyto instituty nebudou dotčeny nad přípustnou míru. Dotčení zvláště chráněného
území PP Lebeďák bude s ohledem na jeho umístění (na kopci) pouze částečné, tj. i po realizaci záměru bude
viditelný. KrÚ s ohledem na předchozí dospěl k závěru, že byť má záměr vliv na životní prostředí, lze negativní
vlivy eliminovat na přijatelnou míru, a to dodržením konkrétních podmínek správních orgánů hájících veřejné
zájmy na úseku životního prostředí.
Námitky směřující k zásahu do zemědělského půdního fondu, resp. k znehodnocení kvalitní zemědělské
půdy, k fragmentaci zemědělských pozemků a k zásahu do lesních pozemků
[uplatněné Ing. Petrou Zábojníkovou dne 11.03.2022 (N 6.), Radkem Stejskalem dne 16.03.2022 (N 10.),
Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022 (N 11.), Annou Janouškovou dne 16.03.2022 (N 12.), Ing. Michalem
Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13., resp. N 23.), Mgr. Miroslavou Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.),
Alešem Kovářem dne 16.03.2022 (N 15.), Vlastou Kovářovou dne 16.03.2022 (N 16.), Idou Horňovou dne
16.03.2022 (N 17., resp. též N 22.), Jarmilou Práškovou a Ing. Marií Švajglovou dne 16.03.2022 (N 18.,
resp. též N 21.), obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23.)]
KrÚ i zde považuje za vhodné upozornit, že dopady zásahu do zemědělského půdního fondu se zabýval
příslušný správní orgán, zde MŽP, který k trvalému i dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu vydal závazné stanovisko pod č.j. MZP/2019/560/707 ze dne 15.05.2018. Stejným přípisem
rovněž schválil plán rekultivace dočasně odnímaných ploch, který je součástí DÚR (B.6.2 Zemědělská
příloha). Pro trvalé a dočasné odnětí byly MŽP stanoveny podmínky, které KrÚ zahrnul do výrokové části
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tohoto rozhodnutí. Zábor a fragmentace zemědělské půdy byla též předmětem posouzení záměru dle
zákona EIA. KrÚ se v daném případě ztotožňuje se závěry příslušných správních orgánů, kdy jakákoliv
realizace nové dopravní stavby sebou přináší zábor zemědělské půdy, tj. vyvolává negativní vliv, který nelze
zcela, příp. vůbec eliminovat. Přesto byl vliv záměru na životní prostředí vyhodnocen jako akceptovatelný,
neboť nevratný zábor půdy není faktorem, který by sám o sobě bránil umístění záměru do území. Stavba je
v souladu s územně plánovací dokumentací a jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, kde z hlediska ochrany
ZPF neexistuje jiné, výhodnější řešení. Negativním vlivem záměru je fragmentace (rozdělení bariérami)
zemědělských pozemků a tím zhoršení jejich přístupnosti a možnosti obdělávání, proto jsou pro zpřístupnění
všech pozemků po obou stranách železniční spojky navrženy pozemní komunikace (zejména kategorie
veřejně přístupné účelové) tak, aby byl zajištěn přístup i na každý, nově vzniklý pozemek. Části pozemků,
které nebude možné po oddělení užívat buď vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi, lze v rámci
majetkového vypořádání přičlenit k pozemkům stavby. Na tuto možnost pamatuje i § 4 odst. 3 zákona
o vyvlastnění.
S ohledem na velké množství skryté ornice a podornice stanovilo MŽP povinnost použít část této úrodné
složky půdy při realizaci stavby na ohumusování svahů nového tělesa železniční trati a nového tělesa silnice
a navazujících nezpevněných ploch, zejména prostor mezi tratí a řekou Bělou, břehové úpravy podél nového
koryta Bělé a prostor kolem komunikace III/37426. Stavebník je dále povinen zajistit hospodárné využití
přebytečné skryté ornice na zlepšení kulturních vrstev pozemků v k.ú. Boskovice a k.ú. Lhota Rapotina. Před
a po realizaci stavby bude provedena rekultivace všech pozemků ZPF, a to ve dvou částech – technické
a biologické. Technická část zahrnuje zejména provedení skrývky kulturních vrstev půdy, jejich uložení na
deponie a po realizaci stavby vrácení zpět pro uvedení pozemků do původního stavu. Biologická část
rekultivace bude provedena během dvou vegetačních období. Pro zlepšení kvality půdy po předchozí
manipulaci a pro účel nastartování biologické aktivity a obnovení příznivých fyzikálních vlastností půdy
(struktura, pórovitost, vodní režim v návaznosti na podloží) je možné použít organické hnojení a následně
plodiny na zelené hnojení. Podrobněji řešení v části DÚR B.2.6 Zemědělská příloha, část 5.2 a v samostatném
stavebním objektu SO 50-38-01 Příprava území a rekultivace. KrÚ uzavírá, že zábor půdy ze ZPF je
nevyhnutelným negativním vlivem každé dopravní stavby. Přesto lze vyhodnotit, že přínos záměru (lepší
dopravní obslužnost území, ekologizace dopravy) tento dopad alespoň zmírní.
Rovněž k dotčení lesních pozemků se vyjádřil příslušný správní orgán, a to MěÚ Boskovice, odbor tvorby
a ochrany životního prostředí, který závazným stanoviskem č.j. DMBO 7317/2020/TOŽP/Ru/221.2.4 vyslovil
s tímto dotčením podmíněný souhlas. Příslušný správní orgán dospěl k závěru, že realizací stavby nedojde
k výraznému zhoršení stávajícího stavu hospodaření na lesních pozemcích, pokud budou dodrženy jím
stanovené podmínky, které proto KrÚ zakotvil do výrokové části tohoto rozhodnutí. K dotčení lesních
pozemků záměrem se také souhlasně vyjádřili jejich vlastníci a správci.
Námitky směřující k negativnímu vlivu záměru na životní prostředí, resp. do závazného stanoviska EIA
[uplatněné Ing. Petrou Zábojníkovou dne 11.03.2022 (N 6.), obchodní společností KAMENOLOMY ČR s.r.o.
dne 15.03.2022 (N 8.), Radkem Stejskalem dne 16.03.2022 (N 10.), Ing. Michalem Sedlákem, MBA dne
16.03.2022 (N 13., resp. N 23.), Mgr. Miroslavou Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.), Alešem Kovářem dne
16.03.2022 (N 15.), Vlastou Kovářovou dne 16.03.2022 (N 16.), Idou Horňovou dne 16.03.2022 (N 17., resp.
též N 22.), obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23.), Jiřím Vašíčkem dne 15.03.2022 (N 20.)]
Záměr jako celek byl posouzen v rámci procesu EIA a byl v území shledán přípustným (viz závazné stanovisko
MŽP č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018). Vliv záměru na životní prostředí posuzovaly i další správní
orgány hájící veřejný zájem na úseku životního prostředí, a to kromě MŽP též KrÚ OŽP, MěÚ Boskovice

117

a MěÚ Blansko. Příslušné správní orgány dospěly shodně k závěru, že negativní vliv záměru na životní
prostředí lze zmírnit a kompenzovat tak, že bude akceptovatelný. KrÚ zdůrazňuje, že objektivní hodnocení,
zda má stavba negativní vliv na životní prostředí, příp. jaké intenzity dosahuje tento vliv, je v kompetenci
příslušných orgánů životního prostředí. Z podkladových stanovisek je zcela zřejmé, že záměr bude mít na
životní prostředí nepochybně významný vliv, a to ve vybraných oblastech (krajinný ráz, zábor ZPF,
fragmentace pozemků, hluk apod.). Přesto je možné tento negativní vliv na okolí při dodržení stanovených
podmínek eliminovat na přípustnou míru. Jak již bylo vysloveno výše v textu, přínosem záměru je zejména
přispění k ekologizaci dopravy a byť časová úspora, ve srovnání se současným stavem, nemá být nijak
výrazná, zvýší se celkový komfort dopravy, a tím i navýší hodnota a obslužnost území. Pro zmírnění
negativních vlivů z provozu stavby v okolí obce Lhota Rapotina jsou navrženy protihlukové stěny.
Při posouzení vlivu stavby na životní prostředí byla též zohledněna otázka silničního obchvatu II/374 obce
Lhota Rapotina, kde bylo doporučeno upřednostnit výstavbu obchvatu před realizací železniční spojky. KrÚ
zdůrazňuje, že byť stavba obchvatu není předmětem tohoto územního řízení, je přesto s Boskovickou
spojkou zkoordinována, tak jak požaduje závazné stanovisko EIA. K posouzení uskutečnit stavbu železniční
spojky až po realizaci silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina a projednání této otázky
s Jihomoravským krajem se KrÚ vyjádřil již výše v textu. Přesto považuje za vhodné i na daném místě
zopakovat, že tato možnost byla před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu zohledněna
a s Jihomoravským krajem, coby investorem stavby obchvatu, projednána. Předmětnou otázkou se zabývala
Rada Jihomoravského kraje dne 18.04.2019 se závěrem, že bude zahájena projekční příprava „akce „II/374
Lhota Rapotina obchvat“ jako souběžné, příp. následné stavbě železniční tratě Boskovické spojky.“
Jihomoravský kraj též dospěl k závěru, že řešení stavby obchvatu „vzhledem k úrovni (povodňové) hladiny
Q100 předpokládá předchozí nebo současnou realizaci Boskovické spojky. Těleso spojky a pomocné hrázky
jako součást její stavby zabezpečí ochranu obce i tělesa obchvatu severně obce před rozlivem toku Bělé
a Svitavy v úrovni Q100. V případě, že by stavba spojky nepředcházela, muselo by tuto ochranu zajistit těleso
obchvatu s tím, že po stavbě spojky by naddimenzované těleso silnice bylo ztracenou veřejnou investicí.
Utrpělo by i konečné celkové řešení, neboť silnice III/37426 by křižovala jak obchvat tak trať zřejmě pouze
úrovňově. Řešení obchvatu v návaznosti na hladinu rozlivu Q100 řeky Svitavy je navrhováno až v západní
části trasy, kde není v souběhu s tělesem spojky. JMK tedy neuvažuje s předchozí realizací stavby obchvatu“
(viz sdělení č.j. JMK 50098/2019 ze dne 02.05.2019) a jak již uzavřel KrÚ výše v textu, s ohledem na
skutečnost, že záměr obchvatu II/374 je zcela jinou a nezávislou investicí jiného subjektu (Jihomoravského
kraje), není možné její realizací či projektovou přípravou podmínit umístění stavby Boskovické spojky (Správa
železnic; k podmínce č. 2 závazného stanoviska EIA). Zde projednávaná stavba železnice musí být ve
vzájemné koordinaci se stavbou obchvatu, což DÚR splňuje. Vzhledem na výše popsané tak není možné
vyhovět požadavku obchodní společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., aby „součástí rozhodnutí o umístění
stavby byly závazné podmínky, že b) stavbu Boskovické spojky je možné realizovat až po realizaci stavby
silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina, případně současně s ním.“ Požadavek zmíněné obchodní
společnosti definován pod písmenem a) byla splněn a je coby podmínka ze závazného stanoviska EIA součástí
výrokové části tohoto rozhodnutí. K tomu též MŽP ve svém vyjádření č.j. MZP/2022/560/632 uvedlo, že
„důvodem pro zakotvení podmínky koordinace výstavby záměrů Boskovická spojka a obchvat obce do ZS EIA
bylo vytvoření prostoru pro optimální řešení staveb z hlediska zajištění protipovodňové ochrany a snížení
dopadů na krajinný ráz, sledována tím byla mj. i možnost minimalizace dopadů stavebních prací na
obyvatelstvo. Zdejší odbor však nemohl formulovat striktní požadavek realizace Boskovické spojky až po
realizaci (popř. současně s realizací) obchvatu Obce Lhota Rapotina, jelikož se jedná o stavby připravované
odlišnými subjekty a povolovací řízení k nim probíhají samostatně. Proto podmínka č. 2 zní tak, že časové
možnosti realizace staveb budou projednány s Jihomoravským krajem (JMK), v jehož gesci je výstavba
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silničního obchvatu obce. Projednáním této možnosti s JMK byla podmínka č. 2 splněna, přičemž JMK
zdůvodnil, proč trvá na tom, že obchvat bude realizován až po realizaci Boskovické spojky.“
K námitkám směřujícím konkrétně do závazného stanoviska EIA se vyjádřilo MŽP v opatření
č.j. MZP/2022/560/632. Správní orgán se důrazně ohradil proti tvrzení namítajících, že závazné stanovisko
EIA nepřistupuje k záměru objektivně a v podstatě pouze „papouškuje“ tvrzní, která mu byla snesena a že
nereflektuje hlavní závěr odborného posudku EIA, a to realizaci záměru až po dokončení obchvatu obce. MŽP
poukázalo na skutečnost, že původní dokumentace EIA byla vrácena žadateli k přepracování, což „rozhodně
není znakem toho, že by příslušný úřad pouze bezmyšlenkovitě přebíral podklady oznamovatelem mu
předložené. Ostatní vyjádření musí samozřejmě být převzata tak, jak byla podána, příslušný úřad je pouze
povinen vypořádat případné námitky, což bylo za odborné pomoci zpracovatele posudku provedeno se
snahou o maximální objektivitu. Závěr zpracovatele posudku, že záměr by měl být realizován až po výstavbě
obchvatu (popř. současně s ním), byl promítnut do podmínek č. 1 a 2 ZS EIA.“ Dále vyvrátilo námitky týkající
se nedostatečného a nestranného posouzení negativních dopadů a rizik záměru na životní prostření a okolí
stavby. MŽP sdělilo, že všechny negativní vlivy, které byly zmíněny v podání Idy Horňové, byly v rámci
procesu EIA popsány a posouzeny. Tvrzení, že „posouzení neproběhlo řádně a nestranně, není ničím
podloženo a zdůvodněno. Příslušný úřad si je vědom toho, že záměr má významný vliv na životní prostředí,
dospěl však na základě odborných podkladů k závěru, že negativní vlivy lze eliminovat na přijatelnou míru.
K tomu byly formulovány podmínky ZS EIA, jejichž dodržení je pro dosažení přijatelnosti vlivů nezbytné. Kromě
toho byly řada podmínek stanovena v závazných stanoviscích orgánů ochrany přírody a krajiny krajského
úřadu i MěÚ Boskovice k zásahům do VKP, skladebných prvků ÚSES a vlivů na krajinný ráz.“ Námitky týkající
se neakceptování odborného posudku EIA MŽP rovněž vyvrátilo a sdělilo, že posudek je jen jeden z podkladů
pro posuzování záměru v procesu EIA, byť nejvýznamnější a správní orgán jím není při svém správním
uvážení zcela vázán. I když byl odborný posudek k záměru kritický, striktní nesouhlas s realizací záměru
neobsahuje. Z odůvodnění závazného stanoviska EIA je zřejmé, že zpracovatel posudku dospěl k závěru, že
záměr Boskovické spojky je z hlediska vlivů na životní prostředí na hranici akceptovatelnosti, je však
podmíněně přijatelný, což reflektují stanovené podmínky v závazném stanovisku EIA, které KrÚ učinil
součástí výrokové části tohoto rozhodnutí.
Nelze se tedy ztotožnit s námitkami směřujícími k nedostatečnému posouzení vlivů záměru na jednotlivé
složky životního prostředí. KrÚ opakovaně zdůrazňuje, že posouzení stavby z hlediska jejího vlivu na životní
prostředí je výhradní pravomocí příslušných dotčených orgánů, které tyto veřejné zájmy hájí. KrÚ nepřísluší
hodnotit jednotlivé závěry těchto správních orgánů. Naopak má povinnost zajistit vzájemný soulad
závazných stanovisek a případné podmínky zahrnout do výrokové části výsledného rozhodnutí, což učinil.
Posouzení námitek směřujících do problematiky ochrany životního prostředí tak převážně převzal z vyjádření
k tomu kompetentních správních orgánů. Vliv záměru na životní prostředí je sice negativní, přesto je
navrhovaný záměr v území přípustný za dodržení podmínek v tomto rozhodnutí stanovených.
Námitky, kterými byl vysloven nesouhlas se stavbou a záborem pozemků
[uplatněné obcí Skalice nad Svitavou dne 08.03.2022 (N 2.), Ing. Jaroslavem Borkem dne 10.03.2022 (N 3.),
Jaroslavem Vlachem dne 11.03.2022 (N 5.), Ing. Petrou Zábojníkovou dne 11.03.2022 (N 6.), Pavlou
Součkovou dne 11.03.2022 (N 7.), Marií Janíkovou a Pavlem Janíkem dne 16.03.2022 (N 9.), Radkem
Stejskalem dne 16.03.2022 (N 10.), Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022 (N 11.), Annou Janouškovou dne
16.03.2022 (N 12.), Ing. Michalem Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13., resp. N 23.), Mgr. Miroslavou
Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.), Alešem Kovářem dne 16.03.2022 (N 15.), Vlastou Kovářovou dne
16.03.2022 (N 16.), Idou Horňovou dne 16.03.2022 (N 22.), Jarmilou Práškovou a Ing. Marií Švajglovou dne
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16.03.2022 (N 18., resp. též N 21.), obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23. – nesouhlas
vysloven v místním referendu), Yvetou Keremidčievovou dne 16.03.2022 (N 24.)]
K námitkám týkajícím se nesouhlasu se záměrem či záborem pozemků ve vlastnictví účastníků se KrÚ obecně
vyjádřil již výše v textu tohoto rozhodnutí, nicméně dodává, že souhlas vlastníků dotčených či sousedních
pozemků a staveb není pro umístění záměru vyžadován. Pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem, a to pro stavbu jako celek zákonem
o dráhách, ve spojení se stavebním zákonem, zákonem č. 13/1997 Sb., energetickým zákonem a zákonem
č. 127/2005 Sb. KrÚ dodává, že existence pravomocného veřejnoprávního oprávnění (zde územního
rozhodnutí) ještě sama o sobě neopravňuje žadatele k realizaci stavby. Žadatel je před vlastní realizací
záměru nejprve povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části, případně
získat práva k pozemku nebo stavbě jejich odkoupením, tj. přednostně dohodou. Získání práva k realizaci
stavby na cizím pozemku cestou vyvlastnění je krokem, který případně následuje, resp. ke kterému lze
přistoupit až po vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby, a to tehdy, nedojde-li
k dohodě mezi žadatelem a vlastníky pozemků nebo staveb. Povinnost žadatele řešit uvedené
soukromoprávní otázky vyplývá přímo ze zvláštních právních předpisů (zákon o dráhách, zákona č. 13/1997
Sb., energetického zákona a zákona č. 127/2005 Sb.) a její plnění je vázáno na dobu před zahájením realizace
stavby na základě pravomocného stavebního povolení, případně územního rozhodnutí pokud záměr, resp.
jednotlivé SO, jako jeho součást, nevyžaduje další projednání dle stavebního zákona, vydaného příslušným
stavebním úřadem. KrÚ proto uzavírá, že prostý nesouhlas se záměrem nebo nesouhlas s dotčením
konkrétního pozemku, neopodstatňuje zamítnutí projednávaného záměru. Argumentace namítajících, že
jim bylo „vyhrožováno“ vyvlastněním nebo že s nimi dosud nikdo nejednal ohledně trvalého záboru jejich
pozemků je s ohledem na výše popsané bezpředmětná. Žadatel nemá s ohledem na okolnosti a příslušnou
právní úpravu zákonnou povinnost se všemi vlastníky jednat o dotčení jejich nemovitostí před podáním
žádosti o vydání územního rozhodnutí. Tato povinnost mu vzniká až po právní moci územního rozhodnutí
a před realizací stavby, resp. jednotlivých stavebních objektů.
Nad rámec výše uvedeného KrÚ poznamenává, že namítající Vlasta Kovářová, nar. 16.12.1930, Obora 4,
679 01 Obora, není vlastníkem žádného dotčeného pozemku, jak nesprávně uvádí ve svých námitkách, nýbrž
je v postavení účastníka z pozice oprávněného z jiného věcného práva k dotčenému pozemku parc.č. 482/15
v k.ú. Lhota Rapotina s tím, že k rozsahu omezení jejího věcného práva se nevyjádřila.
Námitky směřující k ekonomické stránce věci (finanční náklady na stavbu, návratnost záměru apod.)
a k samotnému provozu, resp. skutečné vytíženosti navrhované železniční trati (počet cestujících) a reálné
úspoře přepravního času
[uplatněné obcí Skalice nad Svitavou dne 08.03.2022 (N 2.), Ing. Jaroslavem Borkem dne 10.03.2022 (N 3.),
Evou Hrubanovou a Martinem Doleželem dne 10.03.2022 (N 4.), Jaroslavem Vlachem dne 11.03.2022 (N 5.),
Marií Janíkovou a Pavlem Janíkem dne 16.03.2022 (N 9.), Radkem Stejskalem dne 16.03.2022 (N 10.),
Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022 (N 11.), Annou Janouškovou dne 16.03.2022 (N 12.), Ing. Michalem
Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13., resp. N 23.), Mgr. Miroslavou Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.),
Alešem Kovářem dne 16.03.2022 (N 15.), Jarmilou Práškovou a Ing. Marií Švajglovou dne 16.03.2022 (N 18.,
resp. též N 21.), obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23.), Jiřím Vašíčkem dne 15.03.2022
(N 20.)]
KrÚ zdůrazňuje, že ekonomickou stránku věci, otázku přiměřenosti nákladů na realizaci stavby, finanční
náročnosti záměru či „vyhozené peníze (státní)“ a „nehorázných“ finančních nákladů apod., ale ani reálnou
vytíženost vlakových souprav a přepravní kapacity cestujících využívajících Boskovickou spojku, mu nepřísluší
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posuzovat. Účelem územního řízení není zodpovězení otázky ekonomické výhodnosti stavby, časové úspory
pro cestující či skutečného počtu přepravovaných osob, nýbrž posouzení, zda je záměr v území přípustný,
a to zejména za splnění podmínek stanovených § 90 stavebního zákona. Návrh je výhradně v kompetenci
žadatele a je na jeho rozvaze, zda je stavba pro něj ekonomicky i účelně realizovatelná. KrÚ doplňuje, že
záměr Boskovické spojky patří mezi schválené projekty „Operačního programu Doprava“ (OPD) Ministerstva
dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. OPD je hlavní finanční a technický dokument pro
naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České
republice. Stejně tak je žádoucí poukázat na skutečnost, že záměr Boskovické spojky byl posouzen a schválen
Centrální dopravní komisí Ministerstva dopravy dne 10.03.2015, kde pro následnou realizaci stavby byla
vybrána zde projednávaná „varianta 3 dle studie proveditelnosti.“ Námitka, dle které byla vybrána varianta
„nejkrkolomnější a nejdražší“ (viz N 9.) není s ohledem na zmíněnou studii proveditelnosti relevantní. Dle
této studie byly hodnoceny celkem 4 varianty Boskovické spojky, přičemž „varianta 3“ byla „vybrána jako
optimální z hlediska nákladů a přínosů“ (viz webový odkaz, kde byly popsány základní informace
o Boskovické spojce https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=362944&TypeID=2). KrÚ rovněž
námitku obce Lhota Rapotina č. 10 (N 19.), že „více než 50% záměru neodpovídá variantě schválené SFDI
v roce 2014“, neshledává důvodnou. Jedná se o ničím nepodložené tvrzení. K obdobnému závěru dospěl KrÚ
i v případě namítané časové úspory cestujících či modelového výpočtu počtu cestujících, které by měla
Boskovická spojka přepravit. Posouzení těchto otázek KrÚ nepřísluší a v rámci územního řízení je
bezpředmětné, zda budou skutečně novou železniční trať využívat tisíce, stovky či jednotky cestujících či
bude časová úspora v přepravě 10 nebo méně minut. Námitky směřující k těmto otázkám proto shledal KrÚ
nedůvodnými.
Námitky směřující k protipovodňovým opatřením a řešení odtokových poměrů v okolí záměru
[uplatněné obcí Skalice nad Svitavou dne 08.03.2022 (N 2.), Jaroslavem Vlachem dne 11.03.2022 (N 5.),
obchodní společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. dne 15.03.2022 (N 8.), Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022
(N 11.), Idou Horňovou dne 16.03.2022 (N 17., resp. též N 22.), Jarmilou Práškovou a Ing. Marií Švajglovou
dne 16.03.2022 (N 18., resp. též N 21.), obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23.)]
KrÚ opakovaně uvádí, že záměr jako celek byl posouzen v rámci procesu EIA a byl v území shledán
přípustným (viz závazné stanovisko MŽP č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018). Posouzení MŽP se
týkalo rovněž protipovodňové ochrany a odtokových poměrů v okolí. Podmínkou č. 3 zmíněného závazného
stanoviska byla stanovena povinnost zaktualizovat hydrotechnické posouzení s vyhodnocením záměru bez
výstavby povodňové hráze 750 m a vyhodnocením ovlivnění odtokových poměrů záměru v kumulaci se
záměrem silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina. Tato podmínka byla žadatelem splněna před
podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to v rámci DÚR, viz samostatná část B.9 Celkové
vodohospodářské řešení – přílohy B.9.1 a B.9.2.
Námitky uplatněné obcí Skalice nad Svitavou pod č. 1. (N 2. – změna odtokových podmínek vod řeky Svitavy,
potoka Úmoří a Výpustku; plánovaná výstavba rychlostní komunikace Brno-Moravská Třebová a z ní
odvedení povrchových vod; dnes je obec Skalice nad Svitavou celá v záplavovém území všech tří vodních
toků) byly vzneseny již v rámci procesu EIA a byly shledány oprávněnými. MŽP proto stanovilo podmínky č. 1
– 3, kterými se zajistí jejich vyřešení. Hydrotechnické posouzení bylo zpracováno jak pro samotnou stavbu
Boskovické spojky (Ing. Vladislav Gimum, Povodí Moravy s.p.), tak pro Boskovickou spojku včetně
plánovaného silničního obchvatu II/374 - posouzení odtokových poměrů Svitavy a Bělé (stejný zpracovatel).
Z posouzení vyplývá, že po výstavbě Boskovické spojky nedojde k ovlivnění hladiny řeky Svitavy nad
železničním ocelovým mostem směrem ke Skalici nad Svitavou (výpočtové zvýšení 1 cm; viz str. 13 textové
části B.9.2). Odvedení vod z plánované komunikace Brno – Moravská Třebová není předmětem tohoto
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územního řízení a musí být řešeno samostatně v rámci stavby této komunikace (retence, vsak, apod.).
Z hydrotechnického posouzení vyplývá, že „optimalizací parametrů inundačních mostů a nivelety železnice
Boskovické spojky se podařilo snížit ovlivnění rozsahu záplavového území i hladiny stoleté povodně. V obci
Lhota Rapotina dojde ke zvýšení hladiny pouze v profilu nadjezdu, a to o 2,8 cm, ale plošný rozsah se sníží,
protože dojde k zamezení nátoku do obce z inundace Bělé. Vyloučením části inundace Bělé dojde ke zvýšení
kulminace ve Svitavě pod Lhotou Rapotinou o 0,120 m3/s, což je zanedbatelné.“ Přílohy hydrotechnického
posouzení zobrazují stávající stav stoleté povodně a stav po výstavbě Boskovické spojky (viz B.9.1). Odtokové
poměry Svitavy a Bělé ve vazbě na Boskovickou spojku a obchvat II/374 zobrazují přílohy viz B.9.2. Z podkladů
je zřejmé, že kompletní protipovodňová ochrana obce Lhota Rapotina bude zajištěna až po realizaci obou
dopravních staveb (železniční spojky a obchvatu). Přesto bylo v rámci této stavby nutné navrhnout určitá
protipovodňová opatření tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů na území obce Lhoty Rapotiny,
neboť stavba obchvatu není dosud ani ve fázi územního řízení.
KrÚ dále podotýká, že stavba Boskovické spojky sama o sobě není protipovodňovým opatřením, v jejím rámci
jsou však navržena protipovodňová opatření pro ochranu části obce Lhota Rapotina, jejichž účinnost je
ověřena podrobným modelováním inundačního území. Propočet hladin pro účely projektu provedl útvar
hydroinformatiky Povodí Moravy, s.p., srovnáním modelů proudění stávajícího a návrhového stavu území.
Zároveň bylo prokázáno, jak již bylo popsáno výše v textu, že vliv zmenšení inundačního území na průtok ve
Svitavě pod Lhotou Rapotinou je zanedbatelný. Proto se nelze ztotožnit s tvrzením Jaroslava Vlacha (N 5.),
že „stavba není protipovodňovým opatřením, ba právě naopak ho ještě zhorší, rozlitá voda se stáhne do cca
20-30 metrů z několika set metrů.“ Hydrotechnickými výpočty nebylo prokázáno zhoršení odtokových
poměrů v okolí obce Lhota Rapotina po realizaci záměru. Závěr závazného stanoviska EIA, že „povodňovou
ochranu intravilánu obce Lhota Rapotina bude vhodnější řešit v rámci silničního obchvatu obce a adekvátně
projekčně připravit“ (viz odůvodnění podmínky č. 2 tohoto stanoviska), je pouze v rovině doporučení, nikoli
uloženou povinností. Záměr Boskovické spojky je se stavbou obchvatu zkoordinován i co se týče
protipovodňové ochrany, tzn. že uvedené doporučení bylo respekrováno.
Tvrzení namítajících (zejména viz N 18. a N 21.), že v posledních několika letech nebyla zaznamenána žádná
velká povodeň, která by poškodila budovy v obci Lhota Rapotina, je pro hydrotechnické posouzení
bezpředmětné. Výpočty a modely odtokových poměrů v území vychází ze statistických hydrologických údajů
ČHMÚ Brno, které se stoletou vodou počítají a je proto nutné navrhnout taková opatření, která zabrání
případným materiálním škodám vlivem možné stoleté povodně.
Námitky směřující ke zvýšení hluku, prachu a jiných negativních imisí a emisí, a to jak z realizace záměru, tak
z jeho provozu
[uplatněné obchodní společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. dne 15.03.2022 (N 8.), Radkem Stejskalem dne
16.03.2022 (N 10.), Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022 (N 11.), Annou Janouškovou dne 16.03.2022 (N 12.),
obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 19., resp. N 23.), Jiřím Vašíčkem dne 15.03.2022 (N 20.)]
I v případě těchto námitek KrÚ podotýká, že záměr jako celek byl posouzen v rámci procesu EIA a byl v území
shledán přípustným (viz závazné stanovisko MŽP č.j. MZP/2018/560/1163 ze dne 21.06.2018). Proces EIA se
rovněž zabýval vlivem hluku, a to jak z realizace stavby, tak se samotného provozu železniční spojky. Z tohoto
důvodu byly do zmíněného závazného stanoviska implementovány podmínky č. 10, 15, 16 a 17. Ze závazného
stanoviska je zřejmé, že předpokládaná zátěž hlukem a ostatními emisemi a imisemi byla náležitě posouzena.
Řešení problematiky hlukové zátěže je svěřeno orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. KHS JmK, který ve svém
závazném stanovisku č.j. KHSJM 09692/2019/BK/HOK ze dne 25.02.2019 (na podkladě mimo jiné zpracované
hlukové studie z ledna 2019) konstatoval, že „předložený návrh není v rozporu s požadavky platných právních
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předpisů v oblasti veřejného zdraví“ a dospěl k závěru, že i když „k mírnému zhoršení hlukové situace může
dojít v období výstavby, jedná se však o krátkodobé působení zvýšeného hluku, které lze eliminovat především
opatřeními organizačního charakteru. Při dodržení opatření v období výstavby, při realizaci navržených
protihlukových opatření a po seřízení staničního rozhlasu a zabezpečovacího zařízení je reálný předpoklad
dodržení limitních hladin hluku v okolí železniční trati. Po dokončení stavby během zkušebního provozu budou
provedena ověřovací hluková měření. Pokud měření hluku během zkušebního provozu prokáže překročení
přípustných limitů hluku, budou provedena doplňková protihluková opatření (PHS, pryžové bokovnice, IPO)
tak, aby limity byly dodrženy“.
Hluková studie z ledna 2019 je součástí DÚR, samostatná část B.6.5. Z hlukové studie vyplývá, že v rámci
posouzení hluku bylo provedeno i posouzení kumulace hluku z dalších zdrojů v obci Lhota Rapotina, a to jak
stávajících (lom, silnice II. a III. třída), tak plánovaných (silniční obchvat obce II/374, změna technologie těžby
v lomu). Protihluková opatření byla navržena a dimenzována na hlukový příspěvek, který souvisí s provozem
po železniční trati.
V případě drážního hluku (str. 13 hlukové studie) byl učiněn závěr, že „novostavba Boskovické spojky, kde
budou jezdit pouze lehké elektrické osobní vlaky, nepřinese zásadní zvýšení hluku v obci. Výjimkou je obytný
dům situovaný samostatně mimo vlastní obec (bod výpočtu č. 2). Momentálně je neobydlený… Ve
výhledovém stavu se předpokládá nárůst počtu vlaků osobní přepravy jak na vlastním koridoru, tak
v souvislosti s výstavbou Boskovické spojky. Nově navrhované drážní těleso Boskovické spojky je tvořeno
náspem, který mírně cloní šíření hluku z koridorové trati… Přesto je reálný předpoklad, že dojde k mírnému
překročení celkových hladin hluku v noční době na fasádách RD nejbližších ke koridoru v severozápadní části
obce…“. S ohledem na tento předpoklad je navrhována výstavba protihlukové stěny (PHS), která bude
kombinací klasické PHS a nízké PHS. Bude začínat v místě nového mimoúrovňového křížení koridoru se silnicí
v km 192,29 vpravo a bude pokračovat podél koridorové trati až do místa odbočky nové Boskovické spojky,
kde dále povede podél spojky až do km 0,61 vlevo. Stěna bude přerušena v místě zbudování bezpečnostního
kolejového odvratu. Zde budou jednotlivé části PHS překryty tak, aby byl zajištěn útlum hluku. Účinnost PHS
bude dostatečná na snížení hluku z koridorové trati a dále zajistí útlum hluku z nové Boskovické spojky.
Z hlukové studie dále vyplývá, že výsledné hladiny hluku z obou tratí budou ve dne maximálně cca 49 dB
a v noci 47 dB (limitní hladiny hluku pro ochranné pásmo dráhy je 60/55 dB pro den/noc a mimo ochranné
pásmo 55/50 dB pro den/noc). Navržené protihlukové opatření přinese obyvatelům obce Lhota Rapotina
celkové zlepšení stávající hlukové situace.
V případě silničního hluku byly mimo jiné posouzeny změny v technickém řešení silnic III. třídy, kde se
z důvodu křížení s Boskovickou spojkou navrhují dvě mimoúrovňová křížení se závěrem, že „dle vypočtených
hodnot novostavba obou MÚK nepřinese změnu hluku ze silniční dopravy v obci, obě stavby jsou umístěny
mimo obec. Mírné zvýšení hluku do 0,5 dB je způsobeno obecně předpokládaným nárůstem dopravy mezi
současností a rokem 2025, pro který je proveden výpočet. Změny MÚK nezmění dopravní situaci. Hodnoty
jsou ve dne pod 42 dB a v noci pod 35 dB na nejbližších objektech (limitní hladiny hluku jsou stanoveny na
55/45 dB pro den/noc).“
Následně se hluková studie zaměřila na kumulativní vlivy hluku v obci Lhota Rapotina, a to kamenolom Lhota
Rapotina (včetně plánového přemístění technologické linky kamenolomu), obalovna DEAS a plánovaný
obchvat silnice II/374 u obce Lhota Rapotina. V případě spolupůsobení hluku z kamenolomu a Boskovické
spojky bylo vyhodnoceno, cit.: „Na jižním okraji obce, kde je situován lom, se kumuluje hluk z lomu s hlukem
ze stávajícího drážního koridoru Brno – Česká Třebová (západní okraj obce). Oba zdroje jsou dle výpočtů
podlimitní. Z hlediska dráhy se jedná o stávající stav. Působení hluku z novostavby Boskovické spojky, která
povede podél severního okraje obce je znatelné v této části území. Hluk z lomu je dle akustické studie v této
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oblasti velice nízký. Na jihu obce, kde dojde k ovlivnění hlukem z provozu lomu, není předpoklad dosahu hluku
z novostavby Boskovické spojky. Vzhledem k situování obou záměrů na opačných stranách obce je
kumulativní působení obou zdrojů neznatelné.“ V případě obalovny DEAS je vzhledem ke vzdálenosti
obytných objektů a terénním podmínkám dosah hlukového působení minimální. Kumulativní působení hluku
obalovny a Boskovické spojky je z hlediska hluku velmi nízké. Co se týče výhledového záměru
Jihomoravského kraje, silničního obchvatu II/374 obce Lhota Rapotina, bylo vyhodnoceno, že pokud by byl
obchvat vybudován před Boskovickou spojkou, nebylo by třeba PHS na této spojce. Avšak tento postup se
nepředpokládá, proto musí být protihluková opatření spočívající v realizaci PHS zakomponována již ve fázi
záměru železniční spojky. Z hlukové studie jednoznačně vyplývá, že obec Lhota Rapotina je již v současné
době enormně zatížena hlukem ze silniční dopravy a obchvat by byl velkým přínosem pro obec. Přesto KrÚ
připomíná, že obchvat je zcela samostatnou stavbou jiného investora a není předmětem tohoto územního
řízení. KrÚ uzavírá, že dopad záměru na hlukovou zátěž v obci je vyčíslen v rámci hlukové studie, která je
součástí DÚR. Výpočet prokázal, že vzhledem k realizaci protihlukové stěny i kolem části koridorové trati
Brno-Česká Třebová, kde je intenzita železničního provozu několikanásobně vyšší než má být na novostavbě
Boskovické spojky, se naopak hluková zátěž obce Lhota Rapotina po stavbě sníží.
K námitce vznesené obcí Lhota Rapotina (bod č. 6; N 19.), že data pro hlukovou studii jsou historické
a neaktuální, KrÚ opakovaně odkazuje na závazné stanovisko KHS JmK, které předmětnou hlukovou studii
vyhodnotilo jako relevantní podklad pro posouzení hlukové zátěže v okolí stavby. Hluková studie byla
zpracována na základě dat dostupných v době zpracování DÚR. Její aktualizace byla provedena na základě
požadavku závazného stanoviska EIA s tím, že závazné stanovisko KHS JmK bylo vydáno až po závazném
stanovisku EIA právě ve vazbě na doplněnou hlukovou studii z roku 2019. Z vyjádření MŽP
č.j. MZP/2022/560/632 je zřejmé, že právě podmínka č. 4 byla do závazného stanoviska EIA vnesena
v procesu EIA na základě požadavku KHS JmK. S ohledem na skutečnost, že od doby měření hluku v zájmové
lokalitě nedošlo ke změnám zdrojů hluku, považuje i KrÚ hlukovou studii za adekvátní podklad pro územní
řízení.
Vypořádání zbývajících individuálních námitek
Námitky směřující do „přínosu stavby do regionu“ nebo že záměr nemá „žádný velký přínos“, „žádný přínos
pro obyvatele obce“ či „žádný hmatatelný užitek“, uplatněné obcí Skalice nad Svitavou dne 08.03.2022 (N 2.),
Radkem Stejskalem dne 16.03.2022 (N 10.), Bc. Zbyňkem Křížem dne 16.03.2022 (N 11.), Annou
Janouškovou dne 16.03.2022 (N 12.), Ing. Michalem Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13., resp. N 23.),
Mgr. Miroslavou Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.) a Jiřím Vašíčkem dne 15.03.2022 (N 20.), KrÚ vypořádal
v podstatě již výše v textu, kde uvedl, že přínosem záměru je zejména přispění k ekologizaci dopravy a byť
časová úspora, ve srovnání se současným stavem, nemá být nijak výrazná, zvýší se celkový komfort dopravy,
a tím i navýší hodnota a obslužnost území. Tvrzení Bc. Zbyňka Kříže, že se „budou následně rušit autobusové
linky v souvislosti s podporou využívání této stavby“ je nepodloženou spekulací.
K námitkám směřujícím k umístění nové zastávky Lhota Rapotina, které uplatnili Jaroslav Vlach dne
11.03.2022 (N 5.), Marie Janíková a Pavel Janík dne 16.03.2022 (N 9.), Jarmila Prášková a Ing. Marie Švajglová
dne 16.03.2022 (N 18., resp. též N 21.) a obec Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N 23.), KrÚ konstatuje, že
návrh záměru, jeho obsah a řešení, je v kompetenci žadatele. KrÚ je v uzemním řízení povinen posoudit, zda
je záměr v území přípustný. S ohledem na trasu nové železniční spojky není možné umístit novou zastávku
blíže k obci Lhota Rapotina, neboť nelze vést železnici přes obec samotnou. I když je nová zastávka umístěna
mimo bezprostřední zastavěné území obce, je v docházkové vzdálenosti od obce, lze v její existenci spatřovat
jistá pozitiva, zejména v možnosti lepší dopravní obslužnosti obce a volby mezi železniční přepravou nebo
autobusovou. K návrhu změny umístění nové zastávky přednesenému MVDr. Rudolfem Dvořákem při
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veřejném ústním jednání dne 16.03.2022 [jako zástupce Jarmily Práškové a Ing. Marie Švajglové (N 18., resp.
též N 21.)] nemůže KrÚ v dané fázi přihlížet, neboť je povinen posuzovat záměr tak, jak mu byl předložen
žadatelem.
K námitkám, že záměr „zlikviduje chráněnou floru a faunu“ nebo jsou stanovena „nedostatečná kompenzační
opatření pro živočichy“, uplatněným Ing. Michalem Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13.), Mgr. Miroslavou
Sedlákovou dne 16.03.2022 (N 14.) a obcí Lhota Rapotina dne 16.03.2022 (N19.), KrÚ odkazuje již na
několikrát zmíněný proces EIA, který se mimo jiné zabýval i vlivem záměru na místní floru a faunu. MŽP ve
svém vyjádření č.j. MZP/2022/560/632 zopakovalo, že si je vědomo „negativních dopadů záměru, což bylo
v průběhu procesu EIA deklarováno, dospěl však k závěru (mj. i na základě posudku), že negativní vlivy lze
eliminovat do té míry, aby byly únosné. K tomu byla formulována řada podmínek jednak v ZS EIA a rovněž
i v závazných stanoviscích vydaných dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny …“. K ochraně živočichů
stanovilo MŽP zejména podmínky č. 8, 12 a 13 v závazném stanovisku EIA. KrÚ dodává, že pro zásah do
zvláště chráněných druhů vydal KrÚ OŽP podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., vyjádření pod č.j. JMK
1165/2019 ze dne 03.01.2019 se závěrem, že „při dodržení všech podmínek a předpokladů uvedených v …
hodnocení vlivu záměru vypracovaném autorizovanou osobou (pozn. KrÚ AQ-Service, s.r.o. – RNDr. Jiří
Zahrádka, CSc.) a v souladu se svým předcházejícím vyjádřením … (pozn. KrÚ – sp.zn. S-JMK 108503/2017
OŽP/Zlv, kde orgán ochrany přírody konstatoval, že předložená dokumentace vyhodnocuje dopady na
předmětné území a zjištěné zvláště chráněné druhy, přičemž tyto dopady v souladu se závěry biologického
posouzení hodnotí jako nevýznamné), má za to, že realizací záměru nedojde ke škodlivému zásahu do
přirozeného vývoje místních populací … uvedených zvláště chráněných druhů.“ Kompenzační opatření
a ochrana rostlin a živočichů spadá výlučně do kompetence příslušných správních orgánů hájících veřejné
zájmy na úseku životního prostředí. Příslušné orgány se k záměru i z tohoto hlediska vyjádřily se souhlasnými
závěry, příp. souhlasnými s podmínkami, s umístěním záměru.
Námitky směřující do nesouladu záměru s územně plánovací dokumentací (územním plánem obce Lhota
Rapotina a ZÚR JMK) uplatněné Ing. Michalem Sedlákem, MBA dne 16.03.2022 (N 13.) a obcí Lhota Rapotina
dne 16.03.2022 (N19.), KrÚ vypořádal výše v textu a dodává, že záměr byl z hlediska souladu s územně
plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánovaní posouzen, a to opakovaně, příslušným orgánem
územního plánování, tj. KrÚ OÚP, který svá zjištění formuloval v závazném stanovisku č.j. JMK 109419/2019
ze dne 26.07.2019 a následně i v závazném stanovisku č.j. JMK 11430/2021 ze dne 01.02.2021, přičemž
shledal záměr v území přípustným. Odkaz obce Lhota Rapotina na sdělení MěÚ Boskovice ze dne 28.04.2017
je bezpředmětný, neboť příslušným orgánem územního plánování je v dané věci výlučně krajský úřad [viz § 7
odst. 1 písm. c) stavebního zákona], který vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona
u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností (zde Boskovice
a Blansko). Zmíněné sdělení MěÚ Boskovice není pro posouzení záměru relevantní a není ani podkladem
pro vydání územního rozhodnutí. Soulad se ZÚR JMK byl KrÚ OÚP rovněž posouzen. Předmětné námitky
shledává KrÚ neopodstatněnými.
Co se týče další námitky Evy Hrubanové a Martina Doležela ze dne 10.03.2022, KrÚ konstatuje, že požadavek
na grafické vyobrazení železničního přemostění řeky Bělé (SO 06-19-01) prostřednictvím názorných
vizualizací nepovažuje na opodstatněný. Vyhláška č. 499/2006 Sb. zpracování takového podkladu
nevyžaduje. Jedná se tedy o čistě subjektivní neodůvodněný požadavek namítajících, který by pro řešení věci
nic zásadního nepřinesl. K chybnému zakreslení příjezdové cesty ke stavbě Lhota Rapotina č.p. 107 ve
výkresové části DÚR, KrÚ pouze sděluje, že v době zpracování DÚR byla příjezdová cesta tam, kde je
zakreslena. Skutečnost, že se nyní cesta nachází na jiném místě, není pro posouzení vhodnosti umístění
záměru jako celku do území podstatné. Obzvlášť za situace, kdy se jedná pouze o vyježděné koleje v terénu,
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tj. nezpevněnou cestu, která může během projednání záměru v dalším stupni změnit znovu své umístění
i aktuálně vede přes pozemky, které nejsou ve vlastnictví namítajících.
K námitce Anny Janouškové ze dne 16.03.2022, že „nikde nebylo řečeno, jak je vyřešená již tak frekventovaná
křižovatka v Boskovicích u hotelu Slávie“, KrÚ podotýká, že změna organizace zmíněné křižovatky není
předmětem tohoto územního řízení. V rámci křižovatky ul. Nádražní a Komenského se bude v rámci záměru
pouze upravovat světelné signalizační zařízení (PS 03-20-01), a to z důvodu koordinace se signalizací
nedalekého železničního přejezdu, aby nedocházelo ke kongesci (zácpě) vozidel v prostoru světelně
signalizované křižovatky a železničního přejezdu.
K dalším námitkám vznesených Idou Horňovou dne 16.03.2022 (N 17., příp. N 22.), týkajícím se vybraných
složek životního prostředí, a to „stále většího obnažování skalního masivu v místním lomu“, a že násep
železniční trati bude bránit přízemnímu proudění vzduchu, KrÚ sděluje, že mu z DÚR není známo, že by mohl
mít záměr nějakou spojitost s obnažováním skalního masivu v místním lomu, ani že by mělo stavbou dojít
k významnému zhoršení proudění vzduchu v okolí. Otázka rozsahu těžby v lomu není předmětem řešení
tohoto územního řízení. Ohledně proudění vzduchu KrÚ konstatuje následné. Železniční násep bude v území
tvořit určitou bariéru (v nejvyšším bodě dosahuje výšky 6,6 m), ale s ohledem na severovýchodní směr
Boskovické spojky a převládajícímu západnímu směru větru může násep toto proudění vzduchu sice měnit
nikoli mu však zcela bránit. KrÚ dále dodává, že proudění vzduchu je jednou z otázek spadajících do oblasti
hodnocení zásahu záměru do krajiny. Boskovická spojka byla z hlediska svého vlivu na životní prostředí
podrobně posouzena příslušnými správními orgány a byla v území shledána podmínečně přípustnou. KrÚ
uzavírá, že byť železniční násep přízemní proudění vzduchu ovlivní, nelze tento jev shledat natolik závažným,
aby bránil povolení zde projednávaného záměru.
K další námitce obce Lhota Rapotina ze dne 16.03.2022 (N 19.), týkající se odvodnění lokality „Za bránou“
a melioračních staveb v okolí KrÚ sděluje, že v lokalitě „Za bránou“ je již dnes bezodtoká prohlubeň, ve které
dochází k zasakování zadržených povrchových vod. Voda z rozlivu bude částečně přesměrována do
navrhovaného odvodňovacího průlehu, který provádí vody ze svahu „Kopaniny“ skrz silnici II/374 a skrz
navrhovanou odsunutou levobřežní hráz Bělé. Návrh hráze toto navrhované odvodňovací zařízení
zohledňuje. Úpravy meliorací zasažených výstavbou zemního tělesa nové železniční spojky jsou obsaženy ve
stavebním objektu železničního spodku. Navýšení úrovně terénu bude provedeno pouze v omezené míře
poblíž nového podjezdu pod tratí a samo o sobě neznamená porušení melioračního systému.
K dalším námitkám Jiřího Vašíčka ze dne 15.03.2022 (N 20.), týkajícím se omezení přístupu na pozemky
parc.č. 3717/5 a 3717/3 v k.ú. Boskovice, KrÚ uvádí, že pozemek parc.č. 7054 v k.ú. Boskovice je sice
záměrem dotčen, nicméně na pozemcích, které specifikoval namítající, se nebudou provádět žádné stavební
práce, ani se tato část pozemků nezastaví žádnou stavbou (např. viz situační výkresy č. 13), jak chybně uvádí
namítající. Pozemek parc.č. 7054 v k.ú. Boskovice bude zejména v části kolem pozemku parc.č. 3717/5
v k.ú. Boskovice využíván jako účelová komunikace pro staveništní dopravu. I po realizaci záměru tak bude
tato část pozemku i nadále sloužit jako účelová komunikace pro přístup a příjezd k okolním pozemkům.
Vypořádání připomínek veřejnosti
Jediné připomínky vznesl Jiří Vašíček, coby „dotčená veřejnost“, jak uvedl ve svém podání ze dne 15.03.2022,
přičemž tyto připomínky jsou totožné s námitkami, které jmenovaný uplatnil z pozice účastníka řízení a KrÚ
je vypořádal výše v textu.
Případné požadavky na respektování podmínek stanovených ve stanoviscích a vyjádřeních shora uvedených
subjektů, byly zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí. KrÚ po provedení věcného hodnocení
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námitek obsažených ve výše citovaných podáních namítajících i na podkladě souhlasných stanovisek
subjektů hájících veřejné zájmy na příslušných úsecích a na podkladě obsahu předložené DÚR dospěl
k závěru, že námitky nejsou důvodné.
KrÚ zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
právními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků veřejné technické infrastruktury. Připojené
podklady byly posouzeny jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a KrÚ neshledal důvody, pro které by
územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí KrÚ doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou DÚR, stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Dobu platnosti územního
rozhodnutí lze na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
Předmětné územní rozhodnutí platí 5 let ode dne nabytí právní moci (viz výrok V. tohoto rozhodnutí).
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno
pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních
právních předpisů, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnost. Územní rozhodnutí též nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím
území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu pro místní rozvoj
v souladu s § 2e odst. 3 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb., a to podáním učiněným u správního orgánu, který
rozhodnutí vydal, tj. u KrÚ.
Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků není
odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu (viz
§ 144 odst. 5 správního řádu). Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné
odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru
Počet stran/listů:
Počet příloh:

144/72
10
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje.
Přílohy územního rozhodnutí:
1) Podrobný popis jednotlivých SO a PS
2) Výkres C.1 – Situační výkres širších vztahů (originál v měřítku 1:10 000 je k nahlédnutí ve spisovém
materiálu KrÚ)
3) Situační mapka se zákresem dřevin na nelesních pozemcích v PP Lebeďák a jejím OP určených ke kácení
či jinému ošetření (ozn. Příloha č. 1); seznam dřevin na nelesních pozemcích v PP Lebeďák a jejím OP
určených ke kácení či jinému ošetření (ozn. Příloha č. 2); seznam dřevin na lesních pozemcích v PP
Lebeďák a jejím OP určených ke kácení či jinému ošetření (ozn. Příloha č. 3)
4) Seznam pozemků dotčených záborem půdy a kopie grafického znázornění záborů půdy (originál viz DÚR
- B.6.2 Zemědělská příloha)
5) Seznam pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních pozemků
6) Podmínky GasNet Služby, s.r.o. v rámci dalšího projednání a realizace výše stavby PZ a podmínky pro
provádění stavební činnosti při realizaci stavby– přeložky STL, VTL
7) Podmínky GasNet Služby, s.r.o. pro provádění stavební činnosti při realizaci stavby - obecně
8) Všeobecné podmínky ochrany SEK k vyjádření CETIN, a.s. č.j. 689549/22
9) Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní
organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)
10) Podmínky pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD – Telematika a.s.
Rozdělovník
Obdrží - jednotlivě (ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.)
Účastník podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno (IDDS: tfy5bmb)
(zastoupení pro Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1)
Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a ve smyslu stanoviska EIA (dotčené územní
samosprávné celky):
Město Boskovice, do rukou starosty, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice (IDDS: qmkbq7h)
Město Rájec - Jestřebí, do rukou starosty, Blanenská č.p. 84, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí (IDDS: 2ipbbtf)
Městys Doubravice nad Svitavou, do rukou starosty, náměstí Svobody č.p. 31, 679 11 Doubravice nad
Svitavou (IDDS: uvnbem9)
Městys Knínice, do rukou starosty, Knínice č.p. 107, 679 34 Knínice (IDDS: qaeb8ny)
Obec Lhota Rapotina, do rukou starosty, Lhota Rapotina č.p. 15, 679 01 Skalice nad Svitavou
(IDDS: 9wtbqr3)
Obec Obora, do rukou starosty, Obora č.p. 24, 679 01 Skalice nad Svitavou (IDDS: 9q3a2ur)
Obec Skalice nad Svitavou, do rukou starosty, Skalice nad Svitavou č.p. 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
(IDDS: wewbitd)
Obec Sudice, do rukou starosty, Sudice č.p. 164, 680 01 Boskovice (IDDS: xxabrsq)
Obec Šebetov, do rukou starosty, Šebetov č.p. 108, 679 35 Šebetov (IDDS: mqxbudk)
Obec Vážany, do rukou starosty, Vážany č.p. 76, 680 01 Boskovice (IDDS: vhzbka6)
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno – zde (Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru
dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě pověření ze dne 09.03.2022)
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Dotčené orgány:
Česká inspekce životního prostředí, Na břehu č.p. 267/1a, 190 00 Praha 9-Vysočany (IDDS: zr5efbb)
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc
(IDDS: 5mjaatd)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského Kraje, Územní odbor Blansko, Pracovište prevence, ochrany
obyvatel a krizového řízení, Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno (IDDS: ybiaiuv)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole,
602 00 Brno (IDDS: jaaai36)
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova
č.p. 1895/31, 678 01 Blansko (IDDS: jydai6g)
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko (IDDS:
ecmb355)
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice (IDDS: qmkbq7h)
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01
Boskovice (IDDS: qmkbq7h)
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany (IDDS: hjyaavk)
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice (IDDS: 9gsaax4)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka č.p. 775/1, Brno-střed, Veveří,
602 00 Brno (IDDS: 9gsaax4)
Úřad městyse Doubravice nad Svitavou, orgán ochrany přírody a krajiny, náměstí Svobody č.p. 31, 679 11
Doubravice nad Svitavou (IDDS: uvnbem9)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního
plánování, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno - zde
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
– zde
Obdrží - prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.)
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (aktualizace dle
výpisů z katastru nemovitostí ke dni 15.08.2022):
František Badal, Lhota Rapotina č.p. 122, 679 01 Skalice nad Svitavou
Karel Barák, Fügnerova č.p. 141, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Zdenka Barnokyová, Chabeřice č.p. 5, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Pavel Bárta, Klatovská č.p. 606/3, Ponava, 602 00 Brno 2
Vlastimil Bárta, Sudice č.p. 159, 680 01 Boskovice
Alois Barva, Knínice č.p. 113, 679 34 Knínice
Ing. Miloslav Bayer, Svatopluka Čecha č.p. 998/15, 680 01 Boskovice
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA, Zázmolí č.p. 464, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Ing. Gabriela Beránková, Zázmolí č.p. 464, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Ing. Pavla Bičíková, Lhota č.p. 34, Chuchelna, 513 01 Semily
Jan Bílek, Lhota Rapotina č.p. 27, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ludmila Bílková, Lhota Rapotina č.p. 27, 679 01 Skalice nad Svitavou
Leoš Blažek, K Propadání č.p. 558, 679 06 Jedovnice
František Boháček, Sudice č.p. 1, 680 01 Boskovice
Miloš Boháček, Bílkova č.p. 501/29, 680 01 Boskovice
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Anna Bohatcová, Knínice č.p. 116, 679 34 Knínice
Ing. Jaroslav Borek, Lhota Rapotina č.p. 2, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ing. Pavel Borek, Sadová č.p. 1544/7, 678 01 Blansko
Světlana Borková, Ludvíka Vojtěcha č.p. 306/55, 680 01 Boskovice
Petr Brabec, Komenského 2106/18, 680 01 Boskovice
Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská č.p. 2220/102, 678 01 Blansko 1
Bc. Milan Bránský, Potoční č.p. 2160/17, 680 01 Boskovice
Miroslav Bubeník, Opatovičky č.p. 210, 679 63 Velké Opatovice
Šárka Budišová, Bílkova 1774/68, 680 01 Boskovice
Jaromír Burger, Lhota Rapotina č.p. 83, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marie Burgerová, Lhota Rapotina č.p. 83, 679 01 Skalice nad Svitavou
Roman Buš, Hradisko č.p. 635, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jaromír Čech, Na Dolech č.p. 1631/7a, 680 01 Boskovice
Zdeněk Čech, Lhota Rapotina č.p. 140, 679 01 Skalice nad Svitavou
Miloslav Daněk, Mánesova č.p. 1466/8, 680 01 Boskovice
Ing. Otto Daněk, Mánesova č.p. 1466/8, 680 01 Boskovice
Růžena Daňková, Mánesova č.p. 1466/8, 680 01 Boskovice
Ing. Zlaťka Divilová, Patočkova č.p. 1710/95, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha
Martin Doležel, Vrchlického sad č.p. 1962/2, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Jiří Dosedla, Knínice č.p. 270, 679 34 Knínice
Hana Dosedlová, Knínice č.p. 270, 679 34 Knínice
Alena Doskočilová, Jasinov č.p. 64, 679 61 Letovice
Ing. Roman Dostál, Heyrovského č.p. 599/20, Bystrc, 635 00 Brno 35
Josef Dračka, Knínice č.p. 171, 679 34 Knínice
Pavel Dračka, Knínice č.p. 67, 679 34 Knínice
Blanka Dudová, Husova 2125/10, 680 01 Boskovice
MVDr. Ing. Petr Dufek, Kojatín č.p. 37, 675 03 Budišov u Třebíče
Jana Dufková, Újezd u Boskovic č.p. 76, 680 01 Boskovice
Jaroslav Dvořáček, Bezručova č.p. 2015/9, 680 01 Boskovice
Karel Dvořáček, Komenského č.p. 298/50, 680 01 Boskovice
Vladimír Dvořáček, Otakara Kubína č.p. 2159/6, 680 01 Boskovice
Zdeněk Dvořáček, Lhota Rapotina č.p. 67, 679 01 Skalice nad Svitavou
MVDr. Rudolf Dvořák, DrSc., Hoblíkova č.p. 559/17, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Zdeněk Dvořák, Gagarinova č.p. 1967/39, 680 01 Boskovice
Marie Dvořáková, Gagarinova č.p. 1967/39, 680 01 Boskovice
Milan Dyčka, Havlíčkova č.p. 1090/25, 680 01 Boskovice
Jiří Fabiánek, Vážany č.p. 91, 680 01 Boskovice
PhDr. Dana Fidlerová, Na Vyhlídce č.p. 1428/12, 680 01 Boskovice
Erika Fišerová, Nové Domky č.p. 214, Rapotín, 787 01 Šumperk 1
Michal Fligl, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Jiří Fojt, Za Parkem č.p. 866, 252 29 Dobřichovice
Petr Fojt, Husova č.p. 1669/27, 680 01 Boskovice
Lubomír Fránek, Obora č.p. 46, 679 01 Skalice nad Svitavou
MUDr. Jana Freislebenová, Jana Zrzavého č.p. 3992/10, 796 04 Prostějov 4
MUDr. Karel Friedrich, Otakara Kubína č.p. 1621/3, 680 01 Boskovice
RNDr. Jitka Friedrichová, Otakara Kubína č.p. 1621/3, 680 01 Boskovice
Jitka Fučíková, Rozseč nad Kunštátem č.p. 53, 679 73 Rozseč nad Kunštátem
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Věra Grosová, Drnovice č.p. 215, 679 76 Drnovice u Lysic
Marie Gruberová, Petra Jilemnického č.p. 362/2, 679 04 Adamov 1
Hana Grulichová, Goldova č.p. 2547/7, Líšeň, 628 00 Brno 28
Marie Hájková, Knínice č.p. 98, 679 34 Knínice
Bronislav Hamada, Skalice nad Svitavou č.p. 29, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marcela Hamerská, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Petr Hamerský, Otakara Kubína 2148/2a, 680 01 Boskovice
Ing. Michal Hanák, Družstevní č.p. 398, 798 48 Protivanov
Dita Hanáková, Sovinec č.p. 460/18, Štýřice, 639 00 Brno 39
Ing. arch. Aleš Hartl, Jiráskova 209/1a, Veveří, 602 00 Brno
Zdeněk Hasoň, Květná č.p. 1567/66, 680 01 Boskovice
Anastázie Hašová, Merhautova č.p. 697/66, Zábrdovice, 613 00 Brno 13
Jan Havelka, Mánesova č.p. 1464/4, 680 01 Boskovice
Karel Havelka, Komenského č.p. 2106/18, 680 01 Boskovice
Alena Havelková, Mánesova č.p. 1464/4, 680 01 Boskovice
Jaroslav Héna, Komenského 323/17, 680 01 Boskovice
Ludmila Hénová, Komenského 323/17, 680 01 Boskovice
Petr Hensl, Bezručova č.p. 640/6, 679 61 Letovice
Miloslava Henslová, Střední č.p. 930/2, 679 61 Letovice
Ing. Martin Hladůvka, Hromadova č.p. 2384, 272 01 Kladno 1
Vladimír Hlaváček, Bílkova č.p. 497/37, 680 01 Boskovice
Lydie Hlaváčková, Sudice č.p. 53, 680 01 Boskovice
Vladimíra Hloušková, Wolkerova č.p. 1421/2, 680 01 Boskovice
Vladimír Hlubinka, Mánesova č.p. 1749/3, 680 01 Boskovice
Ida Horňová, Lhota Rapotina č.p. 93, 679 01 Skalice nad Svitavou
Josef Hrouz, Knínice č.p. 117, 679 34 Knínice
Pavel Hrouz, Knínice č.p. 119, 679 34 Knínice
Stanislav Hrouz, Knínice č.p. 111, 679 34 Knínice
Marie Hrouzová, Knínice č.p. 117, 679 34 Knínice
Eva Hrubanová, Klostermannova č.p. 411/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18
Mgr. Lenka Hublarová, Vážany č.p. 7, 680 01 Boskovice
David Charvát, Otakara Kubína č.p. 2148/2a, 680 01 Boskovice
David Charvát, Lhota Rapotina č.p. 159, 679 01 Skalice nad Svitavou
Milan Chladil, Kollárova č.p. 1259/18, 680 01 Boskovice
Miroslav Chlup, Mánesova 2241/45a, 680 01 Boskovice
Eva Chlupová, Mánesova 2241/45a, 680 01 Boskovice
Marek Ištvánek, Hybešova č.p. 192, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Marie Janáčová, nar. 30.01.1939, Dvorská 1507/18, 678 01 Blansko
Jiří Janíček, Obora č.p. 20, 679 01 Skalice nad Svitavou
Kamil Janíček, Wolkerova č.p. 1424/5, 680 01 Boskovice
Karolina Janíčková, Knínice č.p. 226, 679 34 Knínice
Pavel Janík, Lhota Rapotina č.p. 62, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marie Janíková, Lhota Rapotina č.p. 62, 679 01 Skalice nad Svitavou
František Janoušek, Lhota Rapotina č.p. 14, 679 01 Skalice nad Svitavou
Lukáš Janoušek, Lhota Rapotina č.p. 14, 679 01 Skalice nad Svitavou
Anna Janoušková, Lhota Rapotina č.p. 9, 679 01 Skalice nad Svitavou
Květa Janoušková, Lhota Rapotina č.p. 14, 679 01 Skalice nad Svitavou
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Ing. Antonín Jaroš, Palackého č.p. 1797/38, 678 01 Blansko 1
Alena Jaroušková, Kníničky č.e. 754, 635 00 Brno 35
Ing. František Jašek, Drnovice č.p. 66, 679 76 Drnovice u Lysic
Ing. František Jelínek, CSc., Werichova č.p. 954/17, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Radim Juračka, Lhota Rapotina č.p. 16, 679 01 Skalice nad Svitavou
Michal Kalas, Soukopovo náměstí č.p. 97, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Milena Kalíková, Milénova č.p. 132/8, Lesná, 638 00 Brno 38
Martina Káňová, Okružní č.p. 252, 747 19 Bohuslavice u Hlučína
Jiří Kárl, Otakara Kubína č.p. 2148/2a, 680 01 Boskovice
Marcela Kárlová, Otakara Kubína č.p. 2148/2a, 680 01 Boskovice
Yveta Keremidčievová, Prostějovská č.p. 35, 798 21 Bedihošť
Miloslava Kchýrová, Knínice č.p. 248, 679 34 Knínice
Mgr. Eliška Kleniwová, nám. Dr. Snětiny č.p. 2070/1, 680 01 Boskovice
Renata Klímková, Drválovice č.p. 1, 679 36 Vanovice
MUDr. Jana Klímová, Na Vyhlídce 1659/42, 680 01 Boskovice
Dagmar Kočí, Pechova č.p. 4400/50, Židenice, 615 00 Brno 15
Zdeněk Kočí, Křídlovická č.p. 372/70, Staré Brno, 603 00 Brno 3
Tomáš Kočka, Otakara Kubína 1751/2, 680 01 Boskovice
Veronika Kočková, Otakara Kubína 1751/2, 680 01 Boskovice
Vojtěch Kolář, Mánesova č.p. 1438/30, 680 01 Boskovice
Ivana Kolářová, Jetětice č.p. 83, 398 48 Jetětice
Miroslav Komárek, náměstí Míru č.p. 50, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Hana Konečná, Náměstí U Václava č.p. 350, Bořitov, 679 21 Černá Hora
Luděk Kopřiva, Bedřichov č.p. 116, 679 71 Lysice
RSDr. Ludvík Kopřiva, Stránského č.p. 1754/29, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Mgr. Martina Kopřivová, Ph.D., Bedřichov č.p. 116, 679 71 Lysice
Radka Kopřivová, Pekařská č.p. 1914/2, 678 01 Blansko 1
Zdeňka Kopřivová, Stránského č.p. 1754/29, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Mgr. Ivana Koudelková, Benešov č.p. 213, 679 53 Benešov u Boskovic
Radim Kouřil, U Vážné studny 614/3, 68001 Boskovice
Jana Kovácsová, Lhota Rapotina č.p. 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
Aleš Kovář, Obora č.p. 4, 679 01 Skalice nad Svitavou
Lenka Kovářová, Březina č.p. 205, 679 05 Křtiny
Ludmila Kovářová, Mánesova 2203/47, 680 01 Boskovice
Vlasta Kovářová, Obora č.p. 4, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ing. Radovan Krajíček, Knínice č.p. 96, 679 34 Knínice
Svatava Králová, Obora č.p. 60, 679 01 Skalice nad Svitavou
Anna Krayzlová, Na Bělidle č.p. 2687/6a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
František Krejčíř, Knínice č.p. 233, 679 34 Knínice
Radek Krejčíř, Slovákova č.p. 2006/8, 680 01 Boskovice
Jana Krejčířová, Knínice č.p. 233, 679 34 Knínice
Blanka Křičková, Polní č.p. 264, 679 38 Cetkovice
Bc. Zbyněk Kříž, Lhota Rapotina č.p. 58, 679 01 Skalice nad Svitavou
David Kšica, M. Kudeříkové č.p. 685, 664 71 Veverská Bítýška
Dagmar Kšicová, Mánesova 2205/43, 680 01 Boskovice
Ing. Radek Kuba, Sokolská č.p. 1299/48, 680 01 Boskovice
Klára Kubová, Sokolská č.p. 1299/48, 680 01 Boskovice
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Věra Kuchařová, Sudice č.p. 156, 680 01 Boskovice
Vladimíra Ladmanová, Na Vyhlídce č.p. 963/1, 680 01 Boskovice
Dušan Langer, Šebetov č.p. 208, 679 35 Šebetov
Anna Látalová, Havlíčkova č.p. 1092/21, 680 01 Boskovice
Kamil Lepš, Boženy Němcové č.p. 1050/39, 680 01 Boskovice
Miloslav Lepš, Boženy Němcové č.p. 1050/39, 680 01 Boskovice
Věra Lepšová, Boženy Němcové č.p. 1050/39, 680 01 Boskovice
MUDr. Petr Lick, Husova č.p. 2021/2a, 680 01 Boskovice
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Bayerova č.p. 791/22, Veveří, 602 00 Brno 2
Petr Liška, Tyršova č.p. 1177/2, 680 01 Boskovice
Petra Lišková, Tyršova č.p. 1177/2, 680 01 Boskovice
Alois Lizna, Mánesova č.p. 1471/18, 680 01 Boskovice
Miroslav Lizna, Mánesova č.p. 1471/18, 680 01 Boskovice
Miroslav Loník, Dvorská č.p. 1507/18, 678 01 Blansko 1
Lucie Loníková, Bezručova č.p. 2073/1, 680 01 Boskovice
Ing. Miloš Loubal, Podlesí č.p. 767/11, 680 01 Boskovice
Ivo Malach, Újezd u Boskovic č.p. 12, 680 01 Boskovice
Pavel Maňoušek, Sportovní č.p. 436, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Petr Maňoušek, V Úzkých č.p. 342, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Radek Maňoušek, V Úzkých č.p. 676, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Pavel Martinek, Knínice č.p. 110, 679 34 Knínice
Lubomír Martinek, Komenského 491, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Petra Matuszková, Lhota Rapotina č.p. 38, 679 01 Skalice nad Svitavou
Jaromír Mazal, Mladkov č.p. 90, Boskovice, 679 01 Skalice nad Svitavou
Jaroslav Mazal, Na Hrázi č.p. 823/22, 680 01 Boskovice
MUDr. Kamil Mazal, Otakara Kubína č.p. 1586/13, 680 01 Boskovice
Blažena Mazalová, Nerudova 528, 569 43 Jevíčko
Marie Mazalová, Trnovanská č.p. 1324/55, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Vojtěch Meluzín, Paříkova č.p. 355/7, 190 00 Praha 9-Vysočany
Michal Menšík, Švehlova č.p. 1744/62a, 664 51 Šlapanice u Brna
Mgr. Radovan Menšík, Brněnská č.p. 1258/7, 664 34 Kuřim
Dagmar Menšíková, Zikova č.p. 2117/30, Líšeň, 628 00 Brno 28
František Michálek, Pionýrská č.p. 544, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Marie Micháliková, Zahradní č.p. 41, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Radovan Minx, Sušilova č.p. 928/47, 680 01 Boskovice
Luboš Mucha, Vážany č.p. 24, 680 01 Boskovice
Iva Műllerová, Pionýrská č.p. 545, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76 Drnovice u Lysic
Miroslav Musil, Boskovice č.e. 317, 680 01 Boskovice
Ing. Pavel Musil, Mánesova č.p. 1470/16, 680 01 Boskovice
Petr Musil, Jurkova č.p. 58, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Václav Musil, Ludvíka Vojtěcha 2034/6a, 680 01 Boskovice
Květoslava Musilová, Ludvíka Vojtěcha 2034/6a, 680 01 Boskovice
Miroslav Nečas, Jabloňany č.p. 107, 679 01 Skalice nad Svitavou
Petr Nečas, Zborovecká č.p. 1599/60, 678 01 Blansko
Radek Nečas, Taufrova č.p. 353, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Josef Nedoma, Vratíkov 35, 680 01 Boskovice
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Vladimír Nemajer, Hraniční č.p. 644/44, Slavonín, 783 01 Olomouc 18
Ing. Václav Němeček, Kuchyňka č.p. 247, 691 76 Šitbořice
Mgr. Iveta Němečková, Křižíkova č.p. 1556/3, 680 01 Boskovice
Eva Nováčková, Jabloňová č.p. 461/5, Medlánky, 621 00 Brno 21
Ing. Jan Novák, Paseky č.p. 18, Hřibiny-Ledská, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pavel Novák, V Úvoze č.p. 554, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Mgr. Olga Novotná, Na Letné č.p. 479/49, Lazce, 779 00 Olomouc 9
Pavla Novotná, Otakara Kubína č.p. 1514/5, 680 01 Boskovice
Milan Novotný, Nerudova 535/19, 680 01 Boskovice
Antonín Odehnal, Újezd u Boskovic č.p. 9, 680 01 Boskovice
Miroslav Odehnal, Újezd u Boskovic č.p. 95, 680 01 Boskovice
Vítězslav Odehnal, Bezručova 2017/13, 680 01 Boskovice
Lenka Odehnalová, Bezručova 2017/13, 680 01 Boskovice
Jan Olšan, Mírová č.p. 585/72a, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha
Tomáš Olšan, Mírová č.p. 585/72a, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha
Ing. František Opluštil, Voděrady č.p. 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
Věra Ošlejšková, Švermova 200/4, 680 01 Boskovice
Darina Otoupalová, 17. listopadu č.p. 119/22, 680 01 Boskovice
Mgr. Dana Oujezdská, Otakara Kubína č.p. 1620/1, 680 01 Boskovice
MgA. Eli Our, Odlehlá č.p. 10/19, Ořešín, 621 00 Brno
Ing. Petr Ouředníček, Lánice č.p. 47, 595 01 Velká Bíteš
PhDr. Blanka Pavelková, Lísky č.p. 1005/54, Komín, 624 00 Brno 24
JUDr. Jiří Pehal, Klemov č.p. 305, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Hana Petrová, Obora č.p. 6, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marie Petrová, Knínice č.p. 99, 679 34 Knínice
Jan Pivoda, Vršní č.p. 153/7, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Miroslav Pivoda, Újezd u Boskovic č.p. 114, 680 01 Boskovice
Bc. Pavel Pivoda, Divišova č.p. 1211/33, 678 01 Blansko 1
Jaroslav Plch, Sokolská č.p. 269/21, 680 01 Boskovice
Libuše Plchová, Jírova č.p. 2198/15, Líšeň, 628 00 Brno 28
Petra Pluháčková, Knínice č.p. 225, 679 34 Knínice
Mgr. Lucie Podařilová, Luční č.p. 413, 592 31 Nové Město na Moravě
Jan Podloucký, Klemov č.p. 479, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Jana Pohlová, Výpustky č.p. 347/46, Obřany, 614 00 Brno 14
Jan Pokladník, Lhota Rapotina č.p. 10, 679 01 Skalice nad Svitavou
Drahomíra Pokladníková, Lhota Rapotina č.p. 10, 679 01 Skalice nad Svitavou
Aleš Pokorný, Havlíčkova č.p. 158, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jaroslav Pokorný, Na Dolech č.p. 1243/4, 680 01 Boskovice
Radim Pokorný, Sokolská č.p. 123, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Roman Pokorný, Růžové náměstí č.p. 2128/5, 680 01 Boskovice
Miroslav Polák, Komenského č.p. 1880/35, 680 01 Boskovice
Lenka Poláková, Wanklovo nám. č.p. 1395/1, 678 01 Blansko 1
František Portl, Mládežnická 1576/10, 736 01 Havířov-Podlesí
RNDr. Jiří Pospíšil, Opálkova č.p. 756/12, Bystrc, 635 00 Brno 35
Lukáš Pospíšil, Slavkovská č.p. 864/9, Slatina, 627 00 Brno
Marek Pospíšil, Kounicova č.p. 510/93, Žabovřesky, 602 00 Brno
Olga Pospíšilová, Vackova č.p. 185/94, Královo Pole, 612 00 Brno 12
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Jarmila Prášková, Kuželov č.p. 15, 696 73 Hrubá Vrbka
Zdeněk Prokop, Újezd u Boskovic č.p. 69, 680 01 Boskovice
Gabriela Prudká, Knínice č.p. 172, 679 34 Knínice
Jiří Prudký, Knínice č.p. 172, 679 34 Knínice
Ladislav Přibyl, Sudice č.p. 137, 680 01 Boskovice
Martin Přibyl, bratří Křičků č.p. 1542/1, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Petr Přibyl, Poznaňská č.p. 2460/7, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Tomáš Přibyl, Sudice č.p. 137, 680 01 Sudice
Ing. Vít Přibyl, Bedřicha Smetany č.p. 1113/8, 680 01 Boskovice
Pavel Přikryl, Otakara Kubína č.p. 1750/4, 680 01 Boskovice
Ivo Pulec, DiS., Rovná č.p. 2520/9, 680 01 Boskovice
Jitka Pytlíčková, Vážany č.p. 82, 680 01 Boskovice
Alena Roudná, Dr. Svěráka č.p. 259/14, 680 01 Boskovice
Michaela Roupová, Knínice č.p. 118, 679 34 Knínice
Ilona Roženková, Jiráskova 1370/7a, 680 01 Boskovice
Pavel Růžička, Pamětice č.p. 76, 679 61 Letovice
Renata Růžičková, Šafranice č.p. 114, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Bohuslava Ryzí, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Miloslav Ryzí, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Jan Řehořek, Josefa Kotase č.p. 1187/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Josef Řehořek, Legionářská č.p. 1121/7, 680 01 Boskovice
Miroslav Řehořek, Podhradí č.p. 663/4, 680 01 Boskovice
Květoslava Řehořková, Podhradí č.p. 663/4, 680 01 Boskovice
Jiří Řehůřek, Drnovice č.p. 218, 679 76 Drnovice u Lysic
Jiří Řehůřek, Drnovice č.p. 35, 679 76 Drnovice u Lysic
Mgr. Ing. Martin Řehůřek, Bělohorská č.p. 3083/59, Židenice, 636 00 Brno 36
Radek Řehůřek, Kosmonautů č.p. 1672/5, 680 01 Boskovice
Zdeněk Řehůřek, Otakara Chlupa č.p. 1755/3, 680 01 Boskovice
Helena Řehůřková, Slovákova č.p. 319/4, 680 01 Boskovice
Ivo Řezníček, 17. listopadu č.p. 151/5, 680 01 Boskovice
Ing. Iveta Salajková, Klášterní Dvůr č.p. 935, 664 61 Rajhrad
Petr Sáňka, Horní č.p. 26, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Ing. Miloš Sedláček, Otakara Chlupa č.p. 1854/8, 680 01 Boskovice
Jaroslava Sedláčková, náměstí Míru č.p. 33, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Jiří Sedlák, Absolonova č.p. 2256/16, 678 01 Blansko 1
Ing. Michal Sedlák, MBA, Lhota Rapotina č.p. 87, 679 01 Skalice nad Svitavou
Mgr. Miroslava Sedláková, Lhota Rapotina č.p. 87, 679 01 Skalice nad Svitavou
Radek Sedlák, Mánesova č.p. 1469/14, 680 01 Boskovice
Roman Sedlák, Sušilova č.p. 2058/5, 680 01 Boskovice
Petr Sehnal, Újezd u Boskovic č.p. 48, 680 01 Boskovice
Antonín Sekanina, Otakara Kubína 1516/9, 680 01 Boskovice
Pavel Scherer, Sudice č.p. 185, 680 01 Boskovice
Ivona Schererová, Sudice č.p. 185, 680 01 Boskovice
Ing. Věra Schnaubeltová, Bělkovice-Lašťany č.p. 565, 783 16 Dolany u Olomouce
Josef Skácel, Jurkova č.p. 140, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Mgr. Svatava Skryjová, Okružní č.p. 2385/1b, 678 01 Blansko 1
Jana Smejkalová, Bílkova č.p. 1773/66, 680 01 Boskovice
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Mgr. Petr Smékal, Bratří Čapků č.p. 2064/12, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
MUDr. Jana Smékalová, Mendlova č.p. 1537, 592 31 Nové Město na Moravě
Alois Smolka, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Jana Smolková, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Pavla Součková, Lhota Rapotina č.p. 106, 679 01 Skalice nad Svitavou
Alena Soukupová, Mánesova 1749/3, 680 01 Boskovice
Martin Staněk, Komenského 1876/27, 680 01 Boskovice
Vincenc Staněk, Křižíkova č.p. 959/5, 680 01 Boskovice
Božena Staňková, Cihlářská č.p. 2041/12, 678 01 Blansko 1
Hana Staňková, Bílkova č.p. 1927/32, 680 01 Boskovice
Mgr. Jitka Staňková, Havlíčkova č.p. 349, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Kateřina Staňková, Přízřenická č.p. 1036, 664 42 Modřice
Lenka Staňková, Komenského 1876/27, 680 01 Boskovice
Josef Stejskal, Jana Zrzavého č.p. 3975, 796 04 Prostějov 4
Ing. Lubomír Stejskal, Hlučkova č.p. 869/1, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha
Radek Stejskal, Lhota Rapotina č.p. 138, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ing. Bohuslav Stloukal, Sadová č.p. 1469/43, 678 01 Blansko 1
Bohuslav Stloukal, L. Janáčka č.p. 1681/11c, 678 01 Blansko 1
Josef Stloukal, Lhota Rapotina č.p. 61, 679 01 Skalice nad Svitavou
Svatava Stloukalová, Údolní č.p. 578/45, Brno-město, 602 00 Brno 2
Naděžda Stošková, Melatín č.p. 104/13, Soběšice, 644 00 Brno 44
Miloš Suchý, Teplická 628/91, 41901 Duchcov
Martin Svěrák, Pod Javory č.p. 2051/8, 678 01 Blansko 1
doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., Halasovo náměstí č.p. 113/3, Lesná, 638 00 Brno 38
Martin Svoboda, Bieblova č.p. 1765/5, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Ing. Miroslav Svoboda, Lhota Rapotina č.p. 114, 679 01 Skalice nad Svitavou
Radek Svoboda, Husova č.p. 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2
MUDr. Pavel Sychra, Luční č.p. 1401/13, 664 91 Ivančice
Marie Synková, Lhota Rapotina č.p. 128, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ivo Šafář, Komenského č.p. 2102/10, 680 01 Boskovice
Jana Šafářová, Komenského č.p. 2102/10, 680 01 Boskovice
Libuše Šafářová, Na Skalce č.p. 1893/7, 680 01 Boskovice
Jaroslava Šalounová, Dělnická č.p. 1151/44, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Miroslava Šedá, nám. Svobody č.p. 1321, 755 01 Vsetín 1
Vladimír Šmeral, Blanenská č.p. 617, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Alena Šnajdrová, Čápkova č.p. 45/42, Veveří, 602 00 Brno 2
Miroslav Špaček, Vyškovská č.p. 645, 679 06 Jedovnice
Ing. Petr Štolfa, Lerchova č.p. 289/1, Stránice, 602 00 Brno 2
Ing. Marie Švajglová, K Loučkám č.p. 1687, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
Lenka Tesařová, Mánesova 2205/43, 680 01 Boskovice
Vladimír Tihon, Horní č.p. 32, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Ludmila Tomanová, Ludvíka Vojtěcha č.p. 1870/10, 680 01 Boskovice
Světlana Trefná, Husova č.p. 2125/10, 680 01 Boskovice
Josef Trnka, Havlíčkova 1072/50, 680 01 Boskovice
Pavel Tureček, Knínice č.p. 165, 679 34 Knínice
Drahomíra Turečková, Sukova č.p. 2155/6, 680 01 Boskovice
Jiří Učeň, Havlíčkova č.p. 156, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
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Roman Uher, Obřanská č.p. 585, 664 01 Bílovice nad Svitavou
František Uhlíček, Výpustky č.p. 347/46, Obřany, 614 00 Brno 14
Dana Urbánková, Fryčajova č.p. 207/69, Obřany, 614 00 Brno 14
Věra Urbanová, Školka č.p. 256, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Alois Vach, Lhota Rapotina č.p. 13, 679 01 Skalice nad Svitavou
Božena Vachová, Lhota Rapotina č.p. 13, 679 01 Skalice nad Svitavou
Petr Valášek, Nerudova č.p. 515/12, 680 01 Boskovice
Mgr. František Vašek, Dřevařská 1341/4, 680 01 Boskovice
Eduard Včelař, Újezd u Boskovic č.p. 21, 680 01 Boskovice
Miroslav Včelař, Knínice č.p. 114, 679 34 Knínice
Mgr. Miroslav Včelař, Nad Bořislavkou č.p. 488/42, 160 00 Praha 6-Vokovice
Jiří Vech, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Petra Vechová, Komenského 1875/25, 680 01 Boskovice
Rostislav Vetešník, Chrudichromy č.p. 87, 680 01 Boskovice
Jana Vítková, Kartouzská č.p. 226/8, Ponava, 612 00 Brno 12
Magda Vítová, Újezd u Boskovic č.p. 50, 680 01 Boskovice
Mgr. Monika Vitulová, Bezručova č.p. 923, 667 01 Židlochovice
Jan Vladík, Na Výsluní č.p. 2424/12, 680 01 Boskovice
Jan Vladík, Soukopovo náměstí č.p. 96, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Jaroslav Vlach, Lhota Rapotina č.p. 137, 679 01 Skalice nad Svitavou
Mgr. Ing. Pavel Vlach, Sušilova č.p. 2056/1, 680 01 Boskovice
Jana Vlachová, Lhota Rapotina č.p. 46, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ing. Otto Vodáček, Na Skalce č.p. 1796/19, 680 01 Boskovice
Radek Vondál, Dukelská č.p. 740/65, 680 01 Boskovice
Vendula Vondálová, Knínice č.p. 92, 679 34 Knínice
Dana Vonková, Dolní louky č.p. 249/13, Kníničky, 635 00 Brno 35
Jaroslava Vychodilová, Čížovky č.p. 2170/20, 680 01 Boskovice
Michal Záboj, Chelčického č.p. 1186/56, 678 01 Blansko 1
Ing. Petra Zábojníková, Lhota Rapotina č.p. 5, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marie Zábojová, Lhota Rapotina č.p. 108, 679 01 Skalice nad Svitavou
Bronislav Zachoval, Mozolky č.p. 1692/4, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Jaromír Zachoval, Obora č.p. 9, 679 01 Skalice nad Svitavou
Hana Zachovalová, Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice
JUDr. Ludmila Zarić, Vinařská č.p. 548/9, Pisárky, 603 00 Brno
PaedDr. Petr Zavadil, Knínice č.p. 59, 679 34 Knínice
Marie Zelená, Horní Poříčí 4, 679 62 Horní Poříčí
Antonín Zemánek, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Anna Zemánková, Komenského 1882/39, 680 01 Boskovice
Milena Zemanová, Ke Kamenci č.p. 1359, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Mgr. Klára Zoubková, Jahodová č.p. 4916, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8
Václav Žáček, V průčelí 1654/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Ing. Dita Ždánská, Hluboček č.p. 235/12c, Kníničky, 635 00 Brno 35
Zbyněk Ždánský, Na Chmelnici č.p. 2404/35, 680 01 Boskovice
Jiří Živný, Joštova č.p. 598/10, 680 01 Boskovice
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
4deals s.r.o., Křenová č.p. 479/71, Trnitá, 602 00 Brno
ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí č.p. 11/10, 680 01 Boskovice
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AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice č.p. 338, 679 34 Knínice
BD Panorama Boskovice s.r.o., Azurová č.p. 2190/29, Řečkovice, 621 00 Brno
BODOS a.s., Mánesova č.p. 2266/1a, 680 01 Boskovice
BOSSkovice s.r.o., Dřevařská č.p. 859/16, Veveří, 602 00 Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Bus Terminal a.s., Skopalíkova č.p. 2385/45, 767 01 Kroměříž
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
(pozn. KrÚ: dříve CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše č.p. 3208/5, 150 00 Praha 5)
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova č.p. 2641/14, 158 00 Praha 5-Stodůlky
CREDITFIELD, s.r.o., Sokolovská č.p. 5/49, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Quantcom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha
Doubravická, a.s., Hybešova č.p. 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí č.p. 2568/2, 680 01 Boskovice
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
HESTIE spol. s r.o., Obůrka 36, 678 01 Blansko
Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká č.p. 646/4, Předměstí, 746 01 Opava
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Jihomoravský kraj, Odbor majetkový, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno - zde
KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká č.p. 849, Svinov, 721 00 Ostrava
Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská č.p. 2428/203, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., LS Černá hora, U Selkova č.p. 548, 679 21 Černá Hora
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 14/13, 602 00 Brno
mBank S.A., organizační složka, Pernerova č.p. 691/42, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha
Město Boskovice, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská č.p. 84, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody č.p. 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou
Městys Knínice, Knínice č.p. 107, 679 34 Knínice
MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská č.p. 1318/60, 680 01 Boskovice
MJM agro, a. s., Cholinská č.p. 1048/19, 784 01 Litovel
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
MP Holding, a.s., Hradní č.p. 638/6, 680 01 Boskovice
MURAVERA SE, Makovského náměstí č.p. 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina č.p. 15, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Obora, Obora č.p. 24, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou č.p. 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Sudice, Sudice č.p. 164, 680 01 Boskovice
Obec Šebetov, Šebetov č.p. 108, 679 35 Šebetov
Obec Vážany, Vážany č.p. 76, 680 01 Boskovice
Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko, Seifertova č.p. 634/5, 678 01 Blansko
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PENTACO trading, s.r.o., Hliníky 2068, 680 01 Boskovice
ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00 Praha 3-Žižkov
Římskokatolická farnost Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí č.p. 91, 679 11 Doubravice nad
Svitavou
JMK - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.
449/3, Veveří, 602 00 Brno
ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brnoměsto, 602 00 Brno
STAVEBNINY ŠKB s.r.o., Pražská č.p. 1042/82b, 679 61 Letovice
JMK - Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153 / 2a, 680 11
Boskovice
STYL 2000 spol. s r.o., Tkalcovská č.p. 799/14, Zábrdovice, 602 00 Brno
Superhard s.r.o., Konopná č.p. 344/14, Komárov, 617 00 Brno
TOPNET Services s.r.o., Dr. Svěráka č.p. 2065/13, 680 01 Boskovice
Truck Service Zlín a.s., Panelová č.p. 289/6, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Boskovice, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno
ZENERGO a.s., Čejč č.p. 61, 696 14 Čejč
ZERA Rájec a.s., Blanenská č.p. 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Antonín Wlach (r. nar. 1945), Žďár nad Metují č.p. 109, 549 31 Hronov
[do úvahy přicházející dědic, který se v důsledku smrti Antonína Wlacha, nar. 28.04.1907, posledně trvale
bytem Křivenická 407/4, Čimice, 181 00 Praha 8 – jako jeden z vlastníků dotčených pozemků parc.č. 572/2
a 573/3 oba v k.ú. Lhota Rapotina (podíl 1/3), na kterém má být záměr uskutečněn, list vlastnictví 153, stal
hlavním účastníkem řízení – viz § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb.]
Ing. Antonín Bártek, Šlechtitelská č.p. 838, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha (IDDS: 3u5a4tk)
[do úvahy přicházející dědic po Aleně Wlachové, nar. 10.08.1933, která zemřela dne 02.08.2018 a která byla
v důsledku smrti Antonína Wlacha, nar. 28.04.1907, posledně trvale bytem Křivenická 407/4, Čimice, 181 00
Praha 8 – jako jednoho z vlastníků dotčených pozemků parc.č. 572/2 a 573/3 zapsaných na LV č. 153 oba
v k.ú. Lhota Rapotina (podíl 1/3), na kterém má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem]
František Portl (r. nar. 1940), Mládežnická 1576/10, Podlesí, 736 01 Havířov
(opatrovník neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 7146/6 zapsaného na LV č. 3568 v k.ú. Boskovice, jakožto
případným dědicům po zemřelém hlavním účastníkovi Františku Portlovi, nar. 06.12.1900, Sudice č.p. 84,
680 01 Sudice. V případě Emilie Portlové, nar. 18.12.1904, Sudice č.p. 84, 680 01 Sudice bylo ukončeno
dědické řízení usnesením okresního soudu v Blansku č.j. 60 D 1065/2018-137 ze dne 14.06.2022)
Anna Pátečková, nar. 11.02.2005, 257 41 Týnec nad Sázavou, Farská 458
[do úvahy přicházející dědic po Heleně Pátečkové, nar. 05.9.1937, Hrušovany nad Jevišovkou, 9. května 728,
která byla v důsledku smrti Ladislava Pátečka, nar. 13.02.1935, posledně bytem Hrušovany nad Jevišovkou,
9. května 728 - jako jednoho z vlastníků dotčeného pozemku parc.č. 7146/6 zapsaného na LV č. 3568
v k.ú. Boskovice (podíl 1/10), na kterém má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem]
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Ladislav Páteček, nar. 02.02.1972, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, 9. května 728
[do úvahy přicházející dědic po Ladislavu Pátečkovi, nar. 13.02.1935, posledně bytem Hrušovany nad
Jevišovkou, 9. května 728 - jako jednoho z vlastníků dotčeného pozemku parc.č. 7146/6 zapsaného na LV
č. 3568 v k.ú. Boskovice (podíl 1/10), na kterém má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem]
Gabriela Hradecká, nar. 28.02.1972, Štychova 104/56, 104 00 pobyt Praha 10 – Křeslice
[do úvahy přicházející dědic po Josefu Bílkovi, nar. 15.04.1937, posledně bytem Šebetov 87 - jako jednoho
z vlastníků dotčeného pozemku parc.č. 7146/6 zapsaného na LV č. 3568 v k.ú. Boskovice (podíl 1/10), na
kterém má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem]
Mgr. Kateřina Bílková, nar. 19.5.1993, Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín
[do úvahy přicházející dědic po JUDr. Radku Bílkovi, nar. 14.11.1964, posl. bytem Dlouhá 4217, Zlín, který byl
v důsledku smrti Josefa Bílka, nar. 15.04.1937, posledně bytem Šebetov 87 - jako jednoho z vlastníků
dotčeného pozemku parc.č. 7146/6 zapsaného na LV č. 3568 v k.ú. Boskovice (podíl 1/10), na kterém má být
záměr uskutečněn, zákonným dědicem]
Michaela Bílková, nar. 24.01.2002, Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín
[do úvahy přicházející dědic po JUDr. Radku Bílkovi, nar. 14.11.1964, posl. bytem Dlouhá 4217, Zlín, který byl
v důsledku smrti Josefa Bílka, nar. 15.04.1937, posledně bytem Šebetov 87 - jako jednoho z vlastníků
dotčeného pozemku parc.č. 7146/6 zapsaného na LV č. 3568 v k.ú. Boskovice (podíl 1/10), na kterém má být
záměr uskutečněn, zákonným dědicem]
Lenka Ambrozová, nar. 29.08.1963, část obce Skočova Lhota 34, 679 63 Malá Roudka
[právní nástupce po Aloisovi Jelínkovi, nar. 18.06.1942, posl. bytem Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice
- jako jednoho z vlastníků dotčeného pozemku parc.č. 6101/42 zapsaného na LV č. 3508 v k.ú. Boskovice
(podíl 1/2), na kterém má být záměr uskutečněn; dědické řízení ukončeno ke dni 28.07.2022, zápis do
katastru nemovitostí dosud nebyl proveden]
Ivana Koutná, nar. 30.01.1965, Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice
[právní nástupce po Aloisovi Jelínkovi, nar. 18.06.1942, posl. bytem Pod Skalou 485, 679 63 Velké Opatovice
- jako jednoho z vlastníků dotčeného pozemku parc.č. 6101/42 zapsaného na LV č. 3508 v k.ú. Boskovice
(podíl 1/2), na kterém má být záměr uskutečněn; dědické řízení ukončeno ke dni 28.07.2022, zápis do
katastru nemovitostí dosud nebyl proveden]
Františka Bušová, Pionýrská 539, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
(opatrovník neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 1817/246 zapsaného na LV č. 1831 v k.ú. Rájec nad
Svitavou, jakožto případným dědicům po zemřelém hlavním účastníkovi Petru Bušovi, nar. 24.05.1950,
Pionýrská 539, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí)
Alena Roudná, Dr. Svěráka 259/14, 680 01 Boskovice
[opatrovník neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 4944/73 (podíl 1/3) zapsaného na LV č. 2103
v k.ú. Boskovice, jakožto případným dědicům po zemřelém hlavním účastníkovi Josefu Staňkovi,
nar. 06.01.1960, Rekreační 101/2, Třebětín, 679 61 Letovice]
Antonín Král, Křižíkova 967/8, 680 01 Boskovice (změna adresy pobytu ke dni 20.07.2022)
(opatrovník neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 4944/76 zapsaného na LV č. 3171 v k.ú. Boskovice,
jakožto případným dědicům po zemřelé Marii Králové, nar. 27.07.1882, posl. bytem Boženy Němcové
1052/35, 680 01 Boskovice)
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Město Boskovice, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice (IDDS: qmkbq7h)
[opatrovník neznámým vlastníkům
 pozemků parc.č. 3639/6 a 3639/21 zapsaných na LV č. 696 v k.ú. Boskovice, jakožto případným
dědicům po hlavním účastníkovi řízení Anně Pánkové, nar. 07.02.1897, Bílkova 487/57, 680 01
Boskovice;
 pozemku parc.č. 3715/16 (podíl ½) zapsaném na LV č. 2781 v k.ú. Boskovice, jakožto případným
dědicům po hlavním účastníkovi řízení Anně Víznerové, nar. 02.12.1915, Masarykovo náměstí 46,
680 01 Boskovice (v katastru nemovitostí označena jako nedostatečně identifikovaný vlastník);
 pozemku parc.č. 3819/29 zapsaném na LV č. 2885 v k.ú. Boskovice, jakožto případným dědicům po
hlavním účastníkovi řízení Gustavu Zimmelovi, Eberdofer strasse 59, Vídeň, Rakousko (v katastru
nemovitostí označen jako nedostatečně identifikovaný vlastník);
 pozemku parc.č. 3924/2 zapsaném na LV č. 3485 v k.ú. Boskovice, jakožto případným dědicům po
hlavním účastníkovi řízení Josefu Stejskalovi, nar. 23.03.1904, č.p. 78, 679 01 Lhota Rapotina a Josefě
Stejskalové, nar. 03.05.1903, č.p. 78, 679 01 Lhota Rapotina;
 pozemku parc.č. 4944/79 zapsaném na LV č. 3025 v k.ú. Boskovice, jakožto případným dědicům po
hlavním účastníkovi řízení Antonii Jenyšové, Husovo nábřeží 39, Juliánov, 615 00 Brno (v katastru
nemovitostí označena jako nedostatečně identifikovaný vlastník)]
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 470, 471/1, 471/2, 477, 484/1, 484/2, 486/3, 487, 488, 494, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5,
496/20, 496/22, 525/2, 525/3, 525/4, 534, 535/1, 785/4, 785/5, 785/6, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11,
785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/27, 785/28, 785/29, 785/30, 785/33, 785/34, 785/35, 785/37,
785/38, 785/39, 785/40, 785/41, 785/46, 785/47, 785/48, 785/49, 785/50, 785/51, 785/52, 785/53, 785/54,
785/55, 785/57, 785/58, 785/59, 785/60, 785/61, 785/62, 785/63, 785/64, 785/65, 785/66, 785/68, 785/69,
785/71, 785/72, 785/74, 785/75, 785/76, 785/77, 785/78, 785/79, 785/81, 785/83, 785/84, 785/85, 785/86,
785/121, 785/122, 785/139, 785/140, 785/141, 785/144, 785/147, 785/151, 785/153, 785/156, 785/157,
785/158, 785/159, 785/161, 785/162, 785/165, 785/166, 785/167, 785/168, 785/169, 786, 788/1, 788/17,
788/21, 788/24, 788/28, 788/195, 788/196, 788/207, 788/208, 788/209, 788/220, 788/221, 788/222,
788/223, 788/224, 788/225, 788/226, 788/227, 788/228, 788/229, 788/230, 788/231, 788/232, 788/233,
788/234, 788/235, 788/236, 788/237, 788/238, 788/239, 788/240, 788/241, 788/242, 788/243, 788/244,
788/245, 788/246, 788/247, 788/248, 788/249, 788/250, 788/251, 788/252, 788/253, 788/255, 788/256,
788/257, 788/258, 788/259, 788/260, 788/261, 788/262, 788/263, 788/264, 788/265, 788/266, 788/267,
788/268, 788/269, 788/270, 788/271, 788/272, 788/273, 788/274, 788/275, 788/276, 788/285, 788/286,
788/287, 788/288, 788/289, 788/302, 788/303, 788/310, 788/311, 788/312, 788/313, 788/314, 788/315,
788/316, 788/317, 788/318, 788/319, 788/320, 788/329, 788/330, 788/331, 788/333, 788/334, 788/335,
788/336, 788/337, 788/340, 788/341, 788/342, 788/343, 788/344, 788/345, 788/346, 788/347, 788/348,
788/349, 788/350, 788/351, 788/353, 788/354, 788/355, 788/356, 788/357, 788/358, 788/361, 788/362,
788/363, 788/364, 788/365, 788/366, 788/367, 788/368, 788/369, 788/372, 788/373, 788/374, 788/375,
788/376, 788/377, 788/378, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 791, 792, 793, 821/10, 821/11, 821/12, 821/13,
821/14, 821/15, 821/16, 821/22, 824/4, 824/11, 824/12, 824/14, 824/19, 2802/1, 2802/2, 2802/3, 2804/1,
2804/5, 2804/6, 2804/7, 2804/10, 2808/1, 2808/11, 2808/12, 2808/13, 2810/1, 2810/2, 2810/8, 2812/5,
2812/14, 2812/15, 2816/1, 2817/4, 2836/1, 2883/1, 2885/1, 2886/1, 2889, 2890, 2892/1, 2905/2, 2908/6,
2908/20, 2908/31, 2908/32, 2909/3, 2910/1, 2910/2, 2910/6, 2910/7, 2910/10, 2910/11, 2910/14, 2910/16,
2911/5, 2912, 2913/2, 2913/4, 2913/8, 2913/9, 2913/12, 2913/13, 2913/14, 2913/15, 2913/16, 2913/17,
2913/18, 2913/19, 2913/20, 2913/21, 2913/22, 2913/23, 2913/24, 2913/25, 2914, 2916, 2917, 2919, 2921,
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2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929/5, 2929/6, 2929/245, 3183/54, 3183/55, 3183/56, 3183/57,
3183/62, 3573/2, 3577/1, 3577/4, 3609/2, 3639/3, 3640/4, 3640/6, 3640/7, 3640/9, 3640/13, 3640/19,
3640/20, 3640/27, 3640/29, 3640/30, 3640/33, 3640/34, 3640/35, 3640/38, 3640/39, 3640/40, 3640/42,
3640/57, 3640/59, 3640/64, 3640/75, 3640/76, 3640/77, 3640/78, 3640/79, 3640/83, 3640/105, 3640/106,
3640/107, 3640/108, 3640/116, 3640/117, 3640/123, 3640/124, 3684/1, 3684/2, 3685, 3693/1, 3696, 3699,
3703, 3709, 3712/1, 3712/2, 3714/2, 3717/1, 3717/2, 3717/5, 3728/1, 3728/2, 3728/8, 3728/9, 3728/10,
3728/11, 3729, 3784, 3785/1, 3794/2, 3794/3, 3795, 3796, 3797, 3798, 3803, 3819/8, 3819/10, 3819/27,
3819/28, 3840/1, 3840/2, 3840/3, 3901, 3902, 3906, 3907/1, 3907/2, 3907/3, 3907/4, 3908/1, 3908/2,
3908/3, 3918, 3921/2, 3926, 3928/1, 3928/3, 3930/3, 3939, 3940, 4944/40, 4944/42, 4944/47, 4944/50,
4944/54, 4944/57, 4944/58, 4944/61, 4944/65, 5196/20, 5196/21, 5196/23, 5196/87, 5740/165, 5740/182,
5740/184, 5740/187, 5740/190, 5834/20, 5834/21, 5975/5, 5975/15, 5975/17, 5975/19, 5975/21, 5975/22,
5975/25, 5975/26, 5975/56, 5975/65, 5975/66, 5975/72, 5975/73, 5975/79, 5975/95, 5975/96, 5975/99,
5975/101, 5975/103, 5975/104, 5975/106, 5975/113, 5975/115, 6028/23, 6028/24, 6028/25, 6040/23,
6101/2, 6101/3, 6101/4, 6101/5, 6101/6, 6101/7, 6101/8, 6101/9, 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6101/13,
6101/14, 6101/15, 6101/16, 6101/17, 6101/18, 6101/19, 6101/20, 6101/21, 6101/22, 6101/23, 6101/24,
6101/25, 6101/26, 6101/27, 6101/28, 6101/29, 6260/6, 6260/7, 6918/4, 6921/2, 7025/2, 7032/2, 7033,
7034, 7036/18, 7038/3, 7038/4, 7039/1, 7039/18, 7058/3, 7066, 7108/1, 7108/3, 7108/4, 7108/5, 7108/6,
7108/7, 7108/8, 7108/12, 7108/13, 7108/14, 7108/15, 7109/3, 7109/4, 7109/5, 7109/6, 7109/7, 7109/8,
7109/9, 7109/10, 7109/11, 7109/12, 7109/13, 7109/14, 7109/15, 7109/16, 7109/17, 7109/18, 7109/19,
7109/20, 7109/21, 7109/22, 7109/23, 7109/24, 7109/25, 7109/26, 7109/27, 7109/28, 7109/29, 7109/30,
7109/31, 7146/1, 7146/2, 7146/3, 7146/5, 7147/23, 7147/25, 7147/26, 7166/2, 7166/15, 7179/4, 7192/77,
7192/78 v k.ú. Boskovice; parc.č. 456/5, 456/6, 456/7, 456/8, 460/3, 465/2, 856/5, 909 v k.ú. Mladkov
u Boskovic; parc.č. 1092/1, 1097, 1098/4, 1125/2, 1126, 1127, 1752, 3513/4, 3515/3, 6729, 6730, 6731,
6732, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551,
7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568,
7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585,
7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7595, 7597, 7599, 7600, 7601 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou; st. p. 14, parc.č. 217, 218, 522/3 v k.ú. Klemov; parc.č. 55/1, 380/2, 383/5, 3677/1, 3678, 3682/1,
3683/1, 3683/2, 3684, 3685, 3686/1, 3687/2, 3688/3, 3689/1, 3689/3, 3689/4, 3689/5, 3689/6, 3817/2,
3819/1, 3854, 4403, 4404, 4405, 4475, 4477, 4482, 4525, 4556, 4558, 4559, 5152 v k.ú. Knínice u Boskovic;
parc.č. 109/64, 109/65, 109/66, 109/67, 109/69, 111/7, 111/13, 111/18, 111/19, 111/22, 111/61, 111/63,
111/65, 111/71, 111/74, 111/75, 111/88, 210, 213, 231/2, 302/31, 304/8, 316/20, 316/21, 316/22, 316/25,
316/26, 316/29, 316/31, 316/32, 316/33, 316/34, 316/35, 316/36, 316/37, 316/38, 316/46, 316/47, 316/48,
316/51, 316/52, 316/55, 316/58, 316/65, 316/66, 316/68, 316/69, 416, 417, 442/1, 442/8, 442/12, 442/15,
442/23, 442/28, 444/5, 444/6, 444/7, 444/9, 444/15, 444/16, 444/17, 444/22, 444/24, 444/28, 444/29,
444/30, 444/32, 444/65, 444/67, 444/80, 444/81, 444/82, 444/83, 444/84, 444/85, 444/86, 444/87, 444/88,
444/89, 444/90, 444/93, 444/95, 444/97, 444/98, 444/100, 444/101, 444/102, 444/103, 444/104, 444/105,
444/106, 444/110, 444/114, 444/116, 444/117, 444/124, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6,
446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18, 446/19,
446/20, 446/21, 446/22, 446/23, 446/24, 446/25, 452/6, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14,
455/15, 455/16, 455/17, 455/19, 455/20, 457/3, 460/20, 461/1, 461/2, 461/3, 473/1, 481/1, 481/6, 481/7,
481/8, 481/9, 481/10, 481/11, 481/12, 481/13, 481/14, 481/15, 481/16, 481/17, 481/23, 481/31, 482/23,
483/6, 483/10, 483/12, 483/15, 483/21, 483/22, 483/23, 483/24, 483/25, 483/26, 483/27, 483/28, 483/30,
483/33, 483/34, 483/36, 483/38, 483/39, 483/40, 483/41, 483/42, 483/44, 483/46, 483/47, 483/49, 483/52,
483/57, 483/64, 483/66, 483/67, 483/68, 483/69, 483/70, 483/71, 483/72, 483/73, 483/76, 483/77, 483/79,
483/80, 483/81, 483/82, 483/83, 483/87, 483/88, 483/89, 483/91, 483/101, 485/12, 485/13, 485/14,
485/15, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 487/4, 487/6, 487/8, 488/1, 488/3, 488/5, 488/6, 488/9,
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488/12, 488/13, 489/2, 489/8, 489/9, 489/10, 489/12, 489/13, 489/14, 489/17, 489/22, 489/23, 489/25,
489/28, 489/29, 489/34, 489/42, 489/48, 489/51, 489/52, 489/54, 489/57, 489/59, 489/62, 489/65, 489/67,
489/68, 489/71, 489/74, 489/75, 489/76, 489/78, 489/79, 489/80, 489/82, 489/83, 489/84, 489/87, 489/89,
489/90, 489/91, 489/93, 489/94, 489/95, 489/96, 489/97, 489/98, 489/99, 489/100, 489/101, 489/102,
489/103, 489/104, 489/105, 489/106, 489/107, 489/108, 489/110, 489/111, 489/112, 489/113, 489/114,
489/115, 489/116, 489/117, 489/119, 489/120, 489/121, 489/122, 489/123, 489/124, 489/125, 489/126,
489/133, 489/136, 489/137, 489/138, 489/139, 489/140, 489/144, 490/18, 490/20, 490/21, 490/26, 490/44,
490/45, 490/46, 490/47, 490/48, 490/49, 490/51, 490/52, 507/2, 508/2, 519/18, 519/26, 519/31, 519/40,
519/45, 519/47, 519/56, 519/61, 520, 521/10, 522, 526/3, 527/1, 527/2, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 532/7,
539, 540, 541, 542, 547/1, 547/2, 547/3, 547/5, 547/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 548/11, 548/13,
548/14, 548/15, 548/16, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/7, 551/8, 551/10, 553/1, 553/2, 553/3,
553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12, 553/13, 553/14, 553/15, 554/12,
554/13, 554/14, 554/15, 554/17, 554/18, 554/19, 554/20, 554/21, 554/22, 554/23, 554/24, 554/25, 554/26,
554/27, 554/28, 554/34, 554/35, 556/1, 563/2, 568/3, 581/7, 581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/12,
581/25, 583/1, 583/3, 583/4, 584/12, 584/20, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 604/7, 604/8, 604/9,
604/10, 604/11, 604/13, 604/15, 604/17, 604/26, 644/6, 646/2, 646/3, 648/1, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4,
649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19,
649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25, 649/26, 649/27, 650/1, 650/7, 650/8, 650/10, 650/11,
651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/8, 653/2, 654/1, 654/2, 654/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6,
657/7, 657/8, 657/9, 659/1, 659/3, 660/36, 660/38, 660/52, 660/55, 660/58, 660/79, 660/94, 660/136,
660/163, 660/167, 660/168, 660/169, 660/170, 660/171, 660/179, 660/180, 660/181, 660/182, 660/183,
660/185, 660/186, 660/187, 660/188, 660/189, 662, 663, 664, 665/1, 665/2, 666/4, 668/2, 668/4, 669/2,
669/4, 669/5, 671/2, 671/3, 671/5, 671/8, 672/8, 673/2, 673/6, 673/7, 673/9, 673/11, 673/12, 673/13,
673/15, 673/16, 673/18, 673/20, 673/21, 682/2, 683/1, 683/2, 685/2, 685/3, 685/6, 685/7, 685/9, 685/11,
685/12, 686/1, 686/2, 686/3, 686/5, 686/7, 686/8, 687, 688, 689/2, 689/4, 689/8, 689/10, 689/12, 689/13,
690/1, 690/3, 690/4, 690/6, 690/7, 690/8, 690/10, 694, 695, 697, 699, 700/3, 701, 702, 703/1, 703/2, 703/3,
704/1, 704/2, 704/5, 705/1, 705/3, 705/4, 705/7, 705/12, 755/1, 763, 765, 766, 777/2, 778/2, 806/2, 816,
1103 v k.ú. Lhota Rapotina; parc.č. 34/2, 34/3, 34/9, 34/10, 34/24, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29,
34/30, 34/31, 34/32 v k.ú. Obora u Boskovic; st. p. 32, 67, parc.č. 498/1, 498/2, 505/18, 597/4, 599/1 v k.ú.
Skalice nad Svitavou; parc.č. 513/3, 513/22, 519/1, 519/2, 520/2, 524/1, 6305, 6310 v k.ú. Sudice
u Boskovic; parc.č. 3306, 3307/5, 3324, 3341, 3343, 3349, 3350, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3369,
3436/2, 3440, 3441, 3626, 3652 v k.ú. Šebetov; parc.č. 8, 630/1, 650/8, 650/9, 650/10, 650/16, 650/24,
658/1, 658/9, 1539, 1541, 1546, 1547, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1712, 1713, 1714, 1754, 1757,
1778 v k.ú. Vážany u Boskovic.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Boskovice č.p. 277, č.p. 2398, č.p. 285, č.p. 307, č.p. 1398, č.p. 1450, č.p. 1453, č.p. 655, č.p. 1472, č.p. 1470,
č.p. 1469, č.p. 1468, č.p. 1467, č.p. 1463, č.p. 1682, č.p. 1937, č.p. 1465, č.p. 1628, č.p. 1937, č.p. 1433,
č.p. 2148, č.p. 2159, č.p. 454, č.e. 600, č.p. 455, č.p. 456, č.p. 2530, č.p. 1321, č.p. 2525, č.p. 1342, č.p. 2551,
č.p. 53, č.p. 2227, č.p. 2268, č.p. 1341, č.p. 1343, č.p. 1344, č.p. 1346, č.p. 1348, č.p. 1349, č.p. 2445, č.p. 141,
č.e. 554 a č.e. 101, Lhota Rapotina č.p. 87, č.p. 86, č.e. 394, č.p. 97, č.p. 57, č.p. 107 a č.p. 114
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
AQUATIC, spol. s r.o., Zborovecká č.p. 1599/60, 678 01 Blansko
AŽD Praha s.r.o., divize automatizace silniční techniky Brno, Žirovnická č.p. 3146/2, 106 00 Praha 10
Coprosys NeTron, s.r.o., Ostravská č.p. 562/22, 737 01 Český Těšín
Město Boskovice, odbor správy majetku, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice
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Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Doručení veřejnou vyhláškou dalším možným dědicům - právním nástupcům po těchto níže uvedených
zemřelých hlavních účastnících řízení (spolu/vlastnících pozemků dotčených záměrem), a to z důvodu
neukončených dědických řízení:
- po zemřelém Antonínu Wlachovi, nar. 28.04.1907, posledně trvale bytem Křivenická 407/4, Čimice, 181 00
Praha 8 – [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčených pozemků parc.č. 572/2 a 573/3 oba v k.ú. Lhota
Rapotina (podíl 1/3), LV č. 153].
Doručení veřejnou vyhláškou
Hypoteční a Zemědělská banka moravská, Brno – oprávněný z jiného věcného práva; zástavní právo smluvní
k pozemku parc.č. 552/17 v k.ú. Lhota Rapotina (v současné době neexistuje)
Doručení veřejnou vyhláškou - na vědomí (bez právních účinků doručení)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno
Městský úřad Boskovice, odbor rozvoje města a investic, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice
Obdrží s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a vrácení
sejmuté vyhlášky
Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice (IDDS: qmkbq7h)
Městský úřad Rájec - Jestřebí, Blanenská č.p. 84, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí (IDDS: 2ipbbtf)
Úřad městyse Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody č.p. 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou
(IDDS: uvnbem9)
Úřad městyse Knínice, Knínice č.p. 107, 679 34 Knínice (IDDS: qaeb8ny)
Obecní úřad Lhota Rapotina, Lhota Rapotina č.p. 15, 679 01 Skalice nad Svitavou (IDDS: 9wtbqr3)
Obecní úřad Obora, Obora č.p. 24, 679 01 Skalice nad Svitavou (IDDS: 9q3a2ur)
Obecní úřad Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou č.p. 48, 679 01 Skalice nad Svitavou (IDDS: wewbitd)
Obecní úřad Sudice, Sudice č.p. 164, 680 01 Boskovice (IDDS: xxabrsq)
Obecní úřad Šebetov, Šebetov č.p. 108, 679 35 Šebetov (IDDS: mqxbudk)
Obecní úřad Vážany, Vážany č.p. 76, 680 01 Boskovice (IDDS: vhzbka6)
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